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Ate i t in inka i ruoš ias i 
kongresu i , s tovykloms. 

2 psl. 

Ir vis šv. J o n o v a r d u ; 
nau jas pavojus iš pietų. 

3 psl. 

Dar i aus ir Gi rėno 
sukak t i s ; graži 
jubi l ie jus šven tė St. 
P e t e r s b u r g , FL; gabus 
j a u n u o l i s baigė mokslą. 

4 psl. 

Šio šeš tad ien io p r i ede : 
kun igas ir poe t a s 
L e o n a r d a s Andr i ekus ; 
„p ro tų nu t ekė j imo" 
temomis ; d a r ap ie 
„Poezijos pavasar į" ; 
Europoje r e n g i a m o s 
P . Domšaič io p a r o d o s . 

Ci rk l i šk is t e b ė r a Rytų 
Lie tuvos k u l t ū r o s 
c e n t r a s . 

5 psl. 

Gaji l ie tuviška Čikaga . 
7 psl. 

Violetai U r m a n a i 
a k o m p a n u o s s imfoninis 
o rke s t r a s ; a t s i sve ik in ta 
su d i akonu Gediminu ; 
rytoj — J o n i n i ų šventė . 

8 psl. 

Sportas 
* Italijoje vyks tanč iose 

daugiadienėse jaunimo (iki 
26 metų amžiaus) „Giro d'Ita-
lia" dviratininkų lenktynėse po 
šeštojo rato „Modai Faresin" 
komandai atstovaujantis Dai
nius Kairelis bendroje įskaitoje 
iš 4-tosios vietos pakilo j 3-čią-

* Šveicarijoje vykstan
čio tarptautinio moterų te
n i so turnyro „Lenzerheide 
Open". kurio prizų fondas — 
25,000 JAV dolerių, vienetų 
varžybų antrajame rate 17-me-
tė vilnietė Lina Stančiute pa
teko į ketvirtfinalį. 

* Šį savai tgal į Vi lniaus 
„Lietuvos ryto" krepšinio are
noje vyksiantis 24-asis Europos 
tradicinio karatė čempionatas 
ne tik pernai, bet ir šių metų 
pradžioje nebuvo į trauktas į jo
kių Lietuvoje numatytų tarp
tautinių renginių kalendorių 
Tik prieš porą mėnesių paaiš
kėjo, kad čempionatas vyks Lie
tuvoje, nes jo rengėja Serbija ir 
Juodkalnija dėl sudėtingos pa
dėties valstybėje atsisakė savo 
planų. Tokį serbų sprendimą 
lėmė paaštrėjusi situacija vals
tybėje po premjero nužudymo. 

Naujausios 
žinios 

* į taręs terorizmo pro
pagavimu. Lietuvos saugu
mas uždare čečėnų svetainę in
ternete. 

* Lenkija iš L ie tuvos 
perėmė vadovav imą bend
ram batalionui 

* Pasaulio bankas Lie
tuvai t e ik s tik technine pa
ramą 

* Nauji teisiniai r e ika la 
vimai įnešė sumaišt ies | loši
mo automatų rinką 

Lie tuvos pas ieny je vy
ko t a r p t a u t i n i ' o p e r a c i j a 
..Žaliasis svečias - 2003" 

Europos Sąjungos valstybės turi dalintis 
su Lietuva rytinių sienų kontrolės našta 

S a l o n i k a i , birželio 20 d. 
'BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas, ketvirtadienį kal
bėdamas Europos Viršūnių Ta
rybos darbinėje sesijoje Saloni
kuose, paragino Europos vado
vus kartu su Lietuva finansiš
kai remti rytinių sienų kontro
lės įgyvendinimą ir pasiūlė Lie
tuvoje įkurd in t i ES pasienio 

t a rnybų pareigūnų mokymo 
centrą. 

Europos geografiniame cen
tre esančiai Lietuvai kitais me
ta is įstojus į ES, jos rytinės sie
nos su Baltarusija ir Rusijos Ka
ral iaučiaus sritimi taps išorinė
mis ES sienomis. * 

Premjeras sakė, kad, atsi
žvelgiant į busimą Lietuvos 

atsakomybę už ES rytinių sienų 
bei migracijos ir prieglobsčio 
suteikimo problemų sprendimą, 
ES valstybės turėtų pasidalinti 
su Lietuva šios atsakomybės 
finansinę naštą. 

„Esu įsitikinęs-, kad šalių 
narių nacionalinės pasienio tar
nybos, gavusios papildomos pa
ramos, sugebės patikimai sau

goti ES išorinę sieną", sakė A. 
Brazauskas. 

Jo ' teigimu, bendradarbiavi
mo kovos su nelegalia migracija 
srityje Lietuva yra sukaupusi 
nemažai patirties, kurią tik
riausiai dar praturtins Kara
liaučiaus tranzito plano veiki
mas nuo liepos 1-osios: 

Nukelta į 7 psl . 

2 0 0 4 m e t a i s 
v y r i a u s y b ė s l a u k i a 
s u n k ū s i š b a n d y m a i 

V i l n i u s , birželio 20 d. 
'BNS) — Lietuvos vyriausybė, 
k i tąmet n o r ė d a m a išlaikyti 
ekonomikos augimo tempus, 
turės a t s i sp i r t i politiniam 
spaudimui prieš Seimo rinki
mus ir priimti nelengvus spren
dimus, teigia Tarptautinis va
liutos fondas (TVF). 

Neseniai Lietuvoje dirbu
sios TVF misijos išvadose vy
riausybė perspėjama, kad iš
skirtinių sąlygų atskiroms ūkio 
sritims sudarymas yra pavojin
gas reiškinys. Tvirtinama, kad. 
norint kicąiriet didinti išmokas 
žemdirbiams, teks sulėtinti in
dėlių bei nuosavybes grąžini
mą. 

2004 metais su naryste ES 
susijusios išlaidos gerokai iš
augs, o kai kurios išmokos iš 
ES biudžeto Lietuvą pasieks tik 
2005 metais. Todėl. TVF nuo
mone, papildomos išlaidos kitą
met gali siekti 1.5 proc. '.apie 
880 mln. litų) bendrojo vidaus 
produkto (BVPi. 

..Misija griežtai rekomen
duoja vyriausybei atsispirti po
l i t iniam spaudimui , ar tėjant 
par lamento rinkimams 

Nukel ta į 7 psl. 

V. A d a m k u i Č ikagoje 
a t l i k t a n u g a r o s 

o p e r a c i j a 
Šiuo metu Čikagoje viešin

čiam 76 metų buvusiam Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui at l ikta nugaros operacija. 

Kaip sakė prezidento refe
ren ta s Audr ius Penkauskas . 
chi rurginė operacija nebuvo 
n u m a t y t a iš anksto. J ą nu
spręsta atl ikti po to. kai. viešė
damas Čikagoje. V Adamkus 
pasijuto pras ta i 

A. Penkausko teigimu, ligo
ninėje V. Adamkui teko pra
leisti kelias dienas. 

I Vilnių V. Adamkus grįš 
kita savaite. BNS 

Rukloje (Jonavos rajonas) penktadienį baigėsi tarptautinės karines pratybos ..Gintarinė viltis 03". Tai — di
džiausios karines pratybos Lietuvoje po jos pakvietimo į NATO ir didžiausios šiais metais Baltijos valstybėse. Jo
se dalyvavo beveik 2.000 karių ir civilių iš 9 valstybių: Danijos, Estijos. Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, 
Kanados. Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos. Pratybų metu sausumos pajėgų kariai mokėsi spręsti įvairias proble
mas, pasitaikančias krizių valdymo operacijose. Tomo Bauro < ELTA i nuotr. 

Karo narai apžiūrės nuskendusį Lietuvos karo 
laivą „Prezidentas A. Smetona' . » 

Vilnius ir Maskva pasirašė 
dokumentą dėl Karaliaučiaus 

tranzito 
Maskva , birželio 20 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Rusijos 
atstovai penktadienį Maskvoje 
pasirašė dvišalį techninį doku
mentą, kuris reglamentuoja su
paprastinto Karaliaučiaus tran
zito- dokumentų išdavimą gele
žinkeliu keliaujantiems Rusijos 
piliečiams. 

Susitarimas nustato labai 
konkrečią supaprastinto tranzi
to dokumentų išdavimo schemą 
tranzi t iniuose t raukin iuose , 
kaip keisis informacija Rusijos 
tarnybos ir Lietuvos ambasada 
Maskvoje bei kaip bendradar
biaus Lietuvos mobiliosios kon
sulinės grupės su atitinkamo

mis Lietuvos tarnybomis. 
Dokumente, kurį pasirašė 

Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Darius Jur
gelevičius ir Rusijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Sergej Razov. numatyta, kad 
tranzitiniais traukiniais vyks
tančius Lietuvos konsulinius 
pareigūnus saugos Rusijos mili
cija, aiškiai apibrėžtas jų ne
liečiamumo statusas. 

Dėl supaprastinto Rusijos 
piliečių tranzito į Karaliaučiaus 
sritį ir iš jos per Lietuvos terito
riją Rusija su Europos Sąjunga 
susitarė pernai lapkritį. 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuva perdavė Latvijai 
buvusį sovietų smogiką 

Viln ius , birželio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos Generaline 
prokuratūra penktadienį Lie
tuvos ir Latvijos Saločių pasie
nio kontrolės punkte perdavė 
Latvijos teisėsaugai buvusį so
vietų milicijos specialaus būrio 
OMON narį Igor Gorban. 

Sprendimas išduoti I. Gor
ban anksčiau sukėlė didelį at
garsį visuomenėje ir kai kurių 
politikų pasipiktinimą, paaiš
kėjus, kad smogikas galėjo daly

vauti Lietuvos pasienio parei
gūnų sušaudyme Medininkų 
poste prieš 12 metų. Prokura
tūrai del šio sprendimo teko aiš
kintis Seime ir Prezidentūroje 
bei atsiprašinėti už įžeistą Me
dininkų tragedijos aukų atmini
mą. 

Penktadieni Generaline 
prokura tūra paskelbė, jog I. 
Gorban atžvilgiu „visi tyrimo 
veiksmai baigti". 

Nukelta į 7 psl. 

Vilnius-Talinas, birželio 
20 d. ( B N S J — Lietuvos kariuo
menės narai vasaros pabaigoje 
ketina apžiūrėti netoli Estijos 
krantų neseniai rastą nusken
dusį vieninteli pirmosios nepri
klausomybės laikotarpio Lietu
vos karo laivą ..Prezidentas A. 
Smetona". 

J Estiją bus nusiųstas ka
rinių jūrų pajėgų laivas „Vėtra" 
su narų komanda, kuri išžval-
gys teritoriją aplink nuskendusį 
laivą ir patį laivą, siekdama su
rinkti kuo daugiau informacijos 

apie paskutines jo gyvavimo 
akimirkas. Ekspedicija atide
dama iki vasaros pabaigos, kai 
Lietuvoje baigsis šiemet itin 
gausus karinių pratybų sezo
nas. 

Lietuvos karinių jūrų pajė
gų laivą „Prezidentas A. Smeto
na", kuris, jau priklausydamas 
sovietų laivynui, nuskendo Ant
rojo pasaulinio karo pabaigoje. 
Estijos tyrėjai Baltijos jūros 
dugne aptiko šių metų gegužę 
J is buvo rastas Suomijos įlan
kos dugne per Estijos jūrų mu

ziejaus specialistų ekspediciją. 
Laivas nuskendo užplaukęs 

ant minos 1945 metų sausio 11 
dieną. 

Estų istorikai tuo tarpu pa
reiškė nuostabą, esą lietuviai 
menkai tesidomi radiniu. Es
tijos jūrų muziejaus darbuotojas 
Vello Mass sakė, kad muziejus 
apsikeitė keliais laiškais elekt
roniniu paštu su Lietuvos istori
kais, tačiau šie esą neparodė di
delio noro apžiūrėti nuskendusį 
laivą. 

Nukelta į 7 psl . 

Parengtas anksčiau laiko pensiją gauti 
leisiantis įstatymas 

Vi ln ius , birželio 20 d. 
(BNS ' — Būtinąjį socialinio 
draudimo stažą turintys asme
nys, netekę darbo, likus mažiau 
nei 5 metams iki pensinio am
žiaus ir nesugebantys įsidarbin
ti ilgiau nei metus, ateityje ga
lės gauti sumažintą valstybinio 
socialinio draudimo senatvės 
pensiją. 

Tai numato Valstybinių so
cialinio draudimo senatvės pen
sijų išankstinio mokėjimo įsta
tymo projektas, kurį Seimo Val
dybos sprendimu parengė spe
ciali darbo grupė. 

Šiuo metu darbo neturinčių 
priešpensinio amžiaus gyvento
jų socialinė apsauga teisiškai 
reguliuojama Bedarbių rėmimo 

įstatymu, kuris leidžia tokiems 
asmenims pratęsti bedarbio pa
šalpos mokėjimą. 

Kiti gyventojų socialinę ap
saugą reglamentuojantys įsta
tymai, tarp jų ir pensijų įstaty
mai, priešpensinio amžiaus dar
bo neturinčių gyventojų neiš
skiria. 

Nukelta į 7 psl . 

Legendiniam „Lithuanica" 
skrydžiui pakilo kauniečiai lakūnai 

aeroklubo lakūnai penktadie
nio rytą sėkmingai išskrido iš 
Kauno oro uosto. 

Į kelionę per Atlantą mėgė
jai lakūnai Viktoras Ramonas 
ir Gintautas Staniulis išskrido 
amerikietiškų lėktuvu ..Piper 
Tvvin Comanche" Tam, kad dar 
kartą įsitikintų lėktuvo saugu
mu, lakūnai ketvirtadienį pla
nuotą skrydį atidėjo parai. 

Įveikti Atlantą jie ketina 
du kartus — pakeliui į Ameriką 
ir grįždami atgal į Lietuvą. 

Pavykus lietuvių lakūnų 
sumanymui, tai būtų pirmasis 
skrydis iš Lietuvos per Atlantą 
ir atgal lengvu lėktuvėliu. 
Ankstesniais kartais, pager
biant legendinių lakūnų žygį. 
nedideli lėktuvai keletą kartų 
perskrido Atlantą tik į vieną 
pusę — iš JAV į Lietuvą. 

Dabartinis lėktuvas yra ge
rokai modernesnis už prieš 70 
metų Atlantą įveikusį vienmo
torį ..Lithuanica". tačiau jame 
nėra tolimojo ryšio priemonių. 

Nukelta į 7 psl. 

Kauno aeroklubo lakūnai Viktoras 
Ramonas ir Gintautas Staniulis 
pakartos S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydį per Atlantą. Eltos nuotr. 

Vilnius , birželio 20 d 
(BNS) — Ryžęsi pakartoti prieš 
70 metų įvykusį legendinių Lie
tuvos lakūnų Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydį per At
lanto vandenyną. Kauno 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP Reuters. AP. įmefa*. ITAR-TASS. BNS 

žiotų agenJOrų £>rane4«n8is;> 

EUROPA 
Zurich. Maždaug 3.5 mln. 

dolerių ver tes Irako aukso lui
tai yra saugomi vienos Šveica
rijos metalo lydymo bendrovės 
saugyklose. Verslo žurnalo 
„Cash" teigimu, 1991 m. Irako 
ambasada išgabeno apie 300 
kilogramų aukso lydinių į ben
drovės . .Metalor" saugyklas 
Šveicarijos centrinio banko 
duomenimis, valstybes bankuo
se yra Irako piliečių indėlių už 
386 mln Šveicarijos frankų 
(295 mln. dol V J šią sumą neį
skaičiuotos lėšos, kurias valdyti 
yra įpareigotos įvairios Šveica
rijos bendrovės ir advokatai. 
Manoma, kad buvęs Irako dik
tatorius Saddam Hussein už
sienio valstybių bankuose turė
jo apie 10 mlrd dolerių 

R y g a . Latvijos Seimas 
penktadienį neeiliniame posė
dyje į t ikinama balsų dauguma į 

valstybės vadovo postą antrai 
kadencijai perrinko Vairą Vy-
kę-Freibergą, suteikdamas jai 
įgaliojimą atvesti valstybę į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. V. Vy-
kė-Freiberga buvo vienintelė 
oficialiai pasiūlyta kandidatė į 
prezidento postą. 

Hels ink i s . Iki šiol savo 
skaidria politika garsėjusi Suo
mija tikriausiai dar negreitai 
atsigaus po ją sukrėtusio politi
nio skandalo ir premjerės atsi
statydinimo dėl kaltinimų pa
sinaudojus nutekėjusia slapta 
informacija. Kovo mėnesį vykę 
rinkimai atvere kelią pirmosios 
moters ministres pirmininkes 
Anneli Jaatteenmaki paskyri
mui valstybėje, kuriai jau va
dovauja moteris prezidente Ta
čiau premjeres vyriausybe tapo 
trumpiausiai dirbusiu ministrų 
kabinetu per beveik 60 metų 
Trečiadieni A Jaatteenmaki 
atsistatydino, tačiau nepripaži

no savo kaltės ir neigė, kad pra
šė prezidentės padėjėjo slaptos 
informacijos apie tuometinio 
premjero Paav Lipponen pokal
bį apie Iraką su JAV preziden
tu George W. Bush. Suomiai, 
kurie didžiavosi savo tvirtomis 
vyriausybėmis, buvo apstul
binti A. Jaatteenmaki veiksmų, 
nors kitų Europos valstybių 
gyventojai greičiausiai buvo 
nustebinti premjerės sprendi
mo atsistatydinti, nes jai mesti 
kaltinimai nebuvo įrodyti. 

JAV 
New York. JAV žvalgybos 

pareigūnai mano. jog Saddam 
Hussein greičiausiai yra gyvas 
— tokios išvados prieita, re
miantis praėjusią savaitę per
imtais pokalbiais tarp nuvers
tojo Irako vadovo rėmėjų, penk
tadienį rašo laikraštis ,,The 
\"< w York Times" Neįvardytus 
kariuomenes pareigūnus cita
vęs laikraštis teigia, jog buvo 
sustiprintos dingusio Saddam 
Hussein paieškos, kurioms va
dovavo slapta JAV karine gru
pe ..Task Force 20". 

Vaš ingtonas . Sunkveži
mių vairuotojas Iyman Faris iš 
Ohio valstijos, kuris Afganista
ne susipažino su Osama bin La-
den ir planavo sugriauti Brook-
lyn tiltą New York'e, prisipaži
no esąs kaltas dėl paramos te
roristiniam ,,al Qaeda" tinklui. 
1994 m. atvykęs į JAV ir po 5 
metų tapęs Amerikos piliečiu, 
jis pripažino savo kaltę dėl to, 
kad teikė ,,al Qaeda" organiza
cijai informaciją apie galimus 
teroristinių atakų taikinius. Nė 
viena iš planuotų atakų, tarp jų 
ir ta, prieš kurią I. Faris turėjo 
nustatyti , ar įmanoma nupjauti 
Brooklyn tiltą laikančius kabe
lius, niekada nebuvo įvykdyta. 

ARTTMIEJI RYTAI 
J e r i c h o , Vakarų Kran

tas . JAV valstybės sekretorius 
Colin Povvell penktadienį per 
spaudos konferenciją su pales
tiniečių premjeru Mahmoud 
Abbas paragino Izraelį ir pales
tiniečius paspartinti taikos pla
no įgyvendinimą ir susitarti del 
Izraelio atsitraukimo iš Gazos 
miesto bei Vakarų Krante 

esančio Betliejaus. C. Povvell 
teigimu, perdavus miestų kont
rolę palestiniečių saugumo pa
jėgoms, Gazos gyventojai „ga
lės įsitikinti, jog tokios organi
zacijos, kaip 'Hamas'. nebūtinai 
t inkamai sprendžia konfliktą". 

Gaza. Radikalus pales
tiniečių kovotojų judėjimas 
. .Hamas" penktadienį a tmetė 
Izraelio premjero Ariel Sharon 
bei JAV valstybės sekretoriaus 
Colin Povvell raginimus nugin
kluoti palestiniečių kovotojus 
..Sharon bei valstybės sekreto
riaus Povvell grasinimai liudija, 
kad Izraelis ir Jung t ines 
Valstijos nori apriboti 
Palestinos savivaldos vyriausy
bės vaidmenį užtikrinant sion
istų saugumą", sake ..Hamas" 
pareigūnas Ismail Haniye. J is 
pabrėžė „teisėtą palestiniečių 
teisę priešintis'" Izraelio oku
pacijai 

finansų ministro pavaduotojas 
Sergej Kolotuchin Pietų Korėja 
iki šiol buvo viena paskutinių 
kreditorių, nepriklausančių Pa
ryžiaus klubui, su kuria nebuvo 
sureguliuotas SSRS įsiskolini
mo klausimas Pasak S Kolo
tuchin. valstybės susitarė nura
šyti 500 mln dol skolą. Likusi 
suma — daugiau kaip 16 mlrd 
dol. — bus padengiama iki 
2025 metų Pirmieji 300 mln 
dol. turi būti padengti 2003-
2006 metais karines produkci
jos tiekimais 

ČEČĖNIJA 

RUSIJA 
Maskva . Rusija ir Pietų 

Korėja penktadieni susi tarė del 
SSRS įsiskolinimo, kuris siekia 
2.2 mlrd dol . pranešė Rusuos 

Groznas. Čečėnijos sosti
nėje penktadieni susisprogdi
nus dviem savižudžiams. žuvo 
mažiausiai šeši policininkai. 
..Kovos su organizuotu nusi
kalstamumu skyriaus ir Teisin 
gumo ministerijos pastatai bu
vo beveik sugriauti", pranešė 
čečėnų teisėtvarkos pareigū
nas Šie pastatai yra vos už 700 
metrų nuo Rusijos Federacijos 
paskirto Čečėnijos administra
cijos vadovo Achmad Kadyrov 
būstines 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2 0 0 3 m. birželio 21 d., šeš tad ien i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiaga siųsti: 
V ida i Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e adresas: draugas@ateitis.org 

Pasikalbėjimas su 
Kęstučiu Bagdžiumi 
XI V-toj o Ateitininkų federacijos kongreso 
organizacinio komiteto pirmininku 
Kongresas vyks š.m. liepos 11-13 d. Kaune 

Išeivijos ateitininkams būti) 
įdomu susipažinti su J u m i s 
—ar galėtum šiek tiek papa
sakoti apie s ave? 

Esu dzūkas, kilęs iš Aly
taus. Turiu brolį ir tris seseris. 
Baigęs mokyklą, atvažiavau 
studijuoti į Kauną ir čia pasi
likau. Esu baigęs ekonomikos 
bakalauro ir edukologijos mag
istro studijas. Ateitininkų veik
loje dalyvauju jau trylika metų. 
Teko dirbti SAS ir MAS valdy
bose, būti MAS pirmininku, 
šiuo metu esu AF generalinis 
sekretorius. 

Šio kongreso šūkis : „Atver
kime langus". Įdomu, kodėl 
jis buvo parinktas? 

Šūkiu pasirinkti popiežiaus 
Jono XXIII žodžiai „Atverkime 
langus". Šia mintimi popiežius 
kvietė Bažnyčią atsinaujinimui. 
Mes taip pat norime kviesti sa
vo organizaciją atsinaujinti, at
sigaivinti, atsiverti pasauliui. 

Ką š is kongresas turėtų pa
siekti? 

Šis kongresas nemanau, 
kad bus kažkuo ypatingai iš
skirtinis. Žinoma, turėtume iš
sirinkti naują pirmininką, tary
bą ir kt. Bet svarbiausiu užda
viniu aš laikyčiau—Ateitininkų 
federacijos veiklos gairių nusta
tymą ateinantiems trejiems me
tams. 

Kokia k o n g r e s o p r o g r a m a ? 
Kongreso programą ruošė

me pagal Pr. Dovydaičio tris pa
matinius klausimus. 

Pirmoji diena bus skir ta 
,.Kuo mes save vadiname ir ko
dėl?". Pranešimą skaitys ses. dr. 
Daiva Kuzmickaitė, MVS. Taip 
pat šią dieną prisiminsime ir dr. 
Adolfo Damušio asmenybę. 
Pristatymą ruošia Laima Šal
čiuvienė. Penktadienio vakare 
vyks ateitininkų talentų 
vakaras. Šeštadienio pirmoji 

• dienos pusė skirta ,,Ką aplink 
save matome". Pranešimus 
skaitys Emilija Pundžiūtė ir 

Kęstutis Bagdžius 

Darius Udrys. Šeštadienio po
pietė skirta diskusijoms ir tre
čiam pamatiniam klausimui: 
„Mūsų priedermės, siekiai ir 
keliai prie jų". Šia tema prane
šimą skaitys kun. dr. Arvydas 
Pe t ras Žygas bei moksleivis 
ateitininkas. Sekmadienis bus 
skirtas rinkimams, rezoliucijų 
svarstymams. Tai tik pagrindi
niai programos punktai. Žino
me turėsime laiko padiskutuoti, 
pabendrauti, pasidalinti savo 
džiaugsmais ir patirtimis. 

Kongreso ruoša sudėtinga— 
k o k i e a smenys ir komitetai 
Tau talkina šiame darbe? Ar 
yra sudarytos kokios komi
sijos, kurios apsiima, saky
k im į s t a t u s perž iūrėt i , ir 
kongreso metu s iū lys pakei
t imus? 

Iš tikrųjų kongreso ruoši
mas nėra vieno žmogaus dar
bas. Pagrindinius sprendimus 
dėl kongreso ruošos priima AF 
valdyba, taip pat sąjungų valdy
bos. Kongreso organizacinius 
darbus vykdo komanda: Aka
deminė programa—Mindaugas 
Kuliavas, Informacija ir regis
tracija—Kristina Šmulkštytė , 
Liturgija —Aliutė Permiakova, 
Ūkiniai reikalai—Ramūnas 
Vaškevičius. Taip pat savo 
pagalba prisideda ir kiti studen
tai bei sendraugiai ateitininkai. 

Pereitą sekmadieni, birželio 15 d. prasidėjo Jaunučių stovykla Dainavoje. J stovyklą suvažiavo per šimtą stovyk
lautojų ir kelios dešimtys vadovų bei mokytojų. Čia būrelis vaikų stebi vėliavų pakėlimą. 

Kazio Razgaie io n u o t r a u k a 

Kokia rolė teks išeivijos at
stovams kongrese? Ar esmi
nė ar labiau simbolinę? O 
gal finansinė? 

Aš manau, kad išeivijos at
stovai turėtų dalyvauti lygiai 
tokiomis pačiomis teisėmis, 
kaip ir Lietuvos atstovai. Šiais 
metais vyksta Dainų šventė, 
Pasaulio lietuvių seimas ir kiti 
renginiai. Todėl būtų tikrai 
smagu matyti kuo daugiau išei
vijos atstovų ateitininkų Kon
grese. Juk asmeniškai susipaži
nus daug paprasčiau ir lengviau 
yra bendrauti. Žinoma mus ski
ria daug kilometrų, bet juk dva
sia ir idėja ta pati. 

Kongrese b u s renkamas 
naujas Federac i jo s pirmi
ninkas (anksč iau vadinamas 
„Vadu"), ir spaudoje yra 
ske lb iama, k a d ieškoma 
kandidatų. Ar yra paskelbu
sių savo kandidatūra? 

Mano siūlymu Ateitininkų 
federacijos taryba priėmė nuta
rimą, kad kandidatai į AF pir
mininkus būtų keliami iš anks
to. Pagrindinė priežastis ir tik
slas—tam, kad ateitininkai, 
kuopų nariai galėtų iš anksto su 
jais susipažinti, išgirsti jų siūlo
mas programas. Buvo iškelta 
keletas kandidatų ir kandida
čių, bet nemažai atsisakė arba 
tiftsiog nepatvir t ino sutikimo. 
Vienintelis man žinomas kandi
datas, pareiškęs, kad kandida
tuos yra Mindaugas Kuliavas. 
Žinoma Kongreso metu irgi bus 
galima iškelti kandidatūras. 
Tačiau nebus pakankamai laiko 
susipažinti su kandidatais, nes 
tam jie turės tu rbūt ne daugiau 
kaip 10-15 min. 

Kaip ate i t in inkai Lietuvoje 
ruošiasi kongresui , ar yra 
organizuojami kokie ypatin
gi suvažiavimai ar konferen
cijos? Kas ten gvildenama? 

Neformalus pasiruošimas 
kongresui j au vyksta seniai. 
Daugiau nei prieš metus buvo 
pradėtas pasiruošimo kongresui 
projektas „Atverkime langus". 

Buvo organizuojamos konferen
cijos, kurių metu moksleiviai, 
studentai, sendraugiai, kuopų 
globėjai diskutavo rūpimais 
klausimais, svarstė kokia turė
tų būti organizacija ateityje, 
ieškojo bendrų veiklos krypčių, 
bandė nubrėžti ateities veiklos 
gaires. 

Yra paruoštas ir pateiktas 
diskutuoti ateit ininkų stra
teginis planas ateinantiems 
trejiems metams. Ar j is bus 
svarstomas kongrese? Ar 
galėtum trumpai apibūdinti 
kaip jis buvo paruoštas ir 
kas jame siūloma? 

Projekto „Atverkime lan
gus" iniciatyvinė grupė buvo 
paruošusi AF strategiją atei
nantiems trejiems metams. 
Strategijoje buvo surinkta ir 
apibendrinta medžiaga ir 
mintys išsakytos konferencijų 
metu, taip pat pykdytas kokybi
nis tyrimas. Strategijoje buvo 
daugiau sprendžiami susiorga-
nizavimo dalykai, išskirtos 
keturios pagrindinės kryptys: 1) 
vidinis organizacijos stiprini
mas, 2) viešieji ryšiai, 3) region
inės veiklos plėtra, 4) ryšiai su 
išeivijos ateitininkais. Strategi
jos projektą ir vykdyto AF veik
los tyrimo rezultatus galima 
rasti ateitininkų interneto sve
tainės bibliotekoje 
www.ateitis.lt. Bendrame AF 
tarybos, AF valdybos ir vietovių 
susitikime buvo nuspręsta, kad 
šis strategijos projektas kon
grese nebus svarstomas, nes 
nėra iki galo išbaigtas. 
Sutarėme, kad tą darbą tęsime 
ir po kongreso ir būtinai panau
dosime tas mintis ir idėjas, 
kurios kilo rašant strategiją. 
Kongreso vienas pagrindinių 
uždavinių—nustatyti Ateiti
ninkų federacijos veiklos gaires. 
Taigi, manau, kad tas darbas, 
kuris buvo padarytas duos šiok
ių tokių vaisių, idėjų ir šiame 
kongrese. 

Ačiū ųž pokalbį 
Ačiū, kad pakalbinote. 

Tikiu, kad susitiksime Kon-

Ar užsiregistravote kongresui? 
ASS — Nijolė Balčiūnienė 
nbalciunas@aol. com 
telef: (440) 944-5741 
Norintys būti atstovais 

savo sąjungoms, yra prašomi 
tai pranešti registruodamiesi. 

Daugiau informacijos apie 
XIV kongresą galite rasti inter
neto svetainėse wwrw.ateitis.lt 
arba www.ateitis.org. 

V;idovi / ' 
](• vvkst.1l 
r.' ir M.r 

- uU> praveda rankdarbių primoką šiuo metu Dainavo-
• -Kūmučių stovykloje Jšsįjuose dirba Vidas Kulbis (su kepu-

Grasildos Reinytės nuotrauka 

Vykstantys iš JAV ir 
Kanados į XIV-tąjį kongresą 
yra prašomi nedelsiant regis
truotis per savo sąjungas: 

MAS — Liudas Landsbergis 
liudasPVnindspring.com 
telef: (708) 533-2022 

SAS — Lina Šeštokaitė 
sestokas@fas.harvard.edu 
telef: (610) 565-5498 

PLANUOJATE APSILANKYMĄ LIETUVOJE? 
Suplanuokite ir vizitą pas dantų gydytoją 

protezavimui ar implantacijai. 
www.gidenta.lt 

f Prieš kelione įvertinsime gydymo apimtį, laiką ir kainą. 
Kreipkitės e-mail info@gidenta.lt 
Te!.. 3 7 C5 . 251 7143 Vilnius 

Ateitininkų vasaros 
stovyklos 

L i e p o s 1 3 - 2 0 A t e i t i n i n k ų sen
d raug ių stovykla Da inavo je . N o 
r intys da lyvau t i , p r a š o m i skam
b i n t i Rūtai Ku lb iene i t e l . ( 8 4 7 ) 
6 9 8 - 3 9 5 9 

L i e p o s 2 0 - 2 7 Los Ange les M o k 
sleivių a te i t in inkų s tovyk la , Casa 
d e M a r i a s t o v y k l o j e , Santa 
Barbara, CA. In fo rmac i ją te ik ia 
Krist ina Bandž iu l ienė t e l . ( 6 6 1 ) 
2 7 2 - 9 9 2 8 

L i e p o s 2 0 - r u g p j ū č i o 2 
Moks le iv ių a te i t i n i nkų s tovyk la 
Da inavo je . REGISTRACIJA VYKS
TA DABAR. Registraci jos anketas 
rasi te w w w . m e s m a s . o r g a rba 
skambink i te M A S CV p i r m . L i u d u i 
Landsberg iu i t e l : 7 0 8 - 5 3 3 - 2 0 2 2 . 

r u g p j ū č i o 1 0 - 1 7 r u g p j ū t i s 
S e n d r a u g i ų są jungos s t o v y k l a , 
K e n n e b u n k p o r t , M a i n e . I n fo r 
maci ją teikia Juozas Rygel is te l . 
( 8 6 0 ) 9 2 3 - 3 0 4 3 

R u g p j ū č i o 2 9 - r u g s ė j o 1 d . 
Studi jų d ienos, Da inavo je 

L ie tuvo je ta ip pa t vyks a te i t i n inkų 
s tovyk los prieš ir p o kong reso . 
A p i e da l yvav imą te i rauk i tės e-
paš tu : a f@a te i t i s . l t 

EDMUNDAS VT23NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Ch i cągo , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

S U R E N D E R L A L , M .D . 
Spec ia l ybė - v i daus l igos 

7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . 
Ch i cago , IL 6 0 6 5 2 
T e l . 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3 

Va landos paga l sus i ta r imą 

Dr . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
Inkstų, pūs lės , p ros ta tos 
g y d y m a s be i ch i ru rg i ja 

Center for Hea l t h , 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

BBEEBHgEEraeeiaaBaaaaigatJiadi 

TERESE KAZLAUSKAS, M D . 
Vaikų gydy to ja 

9 0 0 Ravin ia PI . , O r l a n d Park , IL 
T e l . 7 0 8 - 3 4 9 - 0 8 8 7 . 

Pr ik lauso Pa los ir Ch r i s t 
l i gon inėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - Š I R D Ę S UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100 00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

M A R I U S K A T I L I U S , M . D . 
C H I R U R G A S 

T r ū k i o , t u l ž i e s p ū s l ė s , k rū t ies , 
ž a r n y n o , e n d o k r i n o l o g i n ė ir 

l a p a r o s k o p i n ė ch i ru rg i ja . 
3 0 0 B a m e y Dr., Sui te A 

Jol ie t , IL 60435 
Te). 815-744-0330; 

l ie tuv iškai 815-744-8230 
w(«wx»r«rfafStigerya«*reas»i8a«icorn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medtcal cltnic 
10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hosoifal 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 

Dr . L I N A P O Š K U S 
D a n t ų g y d y t o j a 

4 6 3 5 W . 6 3 S t . :Ch i cago 
T e l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 3 0 

10 S. 640 S. Kngery Hwy, V\*wbrook 
T e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 0 5 0 

J O N A S V . P R U N S K i S , M D 
TERF8 DALLAS PRUNSK3S, MD 

G R E G O R Y S U E L Z L E , M D 
S C O T T GREENVVALD, M D 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

E lg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815 -363 -9595 
B k Grove: 847-718-1212 

ir Uber tyv ie . www. i l l i no ispa in .com 

EUGENE C. DECKER DD& P.C. 
DAr/TU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn. IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagaiba po darbo valandų, skambinti 

„peger" numeriu 708-644-0074. 

Dr. V ida I .Puodžiūnienė 
HeaJthy Connect ion 
CttropracSc&Rehab 

Cir ic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai 
1000 S. State Street, 

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELiS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

TeL 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kakto, gate» skausmu 

r migrenos), sportHn traumų speceJiastas 
6 6 4 5 W . Stanley Ave. , 

B e r w y n , IL 60402. 
Te l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S R o b e r t s Rd . . H ickory 
H i l l s . IL 

1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave 
T e l . ( 7 0 8 , 598 -4055 

V a l a n d o s p a g a l sus i tar imą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W. 103rd. St., 
O a k Lawn , IL 60453 
T e l . 708-423-5155. 

L I N A S S I D R Y S , M.D. 
Ak ių l igos / Chirurgi ja 
9830 ŠRidgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL60415 
Tel. 708436-6622 

4149 W. 63rd. St. 
T e l . 773-735-7709 

Ca rd iac Diagnosis, L T D . 
6 4 1 7 W. 87 St. 

O a k L a w n , IL 60453 

Tel. 708-233-5630 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILUA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bndgevievv, IL 60455. 
Tel . 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

G E D A S M. GRIN IS , M D , 
Inks tų ,pūs les ir prostatos 

g y d y m a s bei chirurgi ja 
A u r o r a Medica! Center 

1 0 4 0 0 75 St., Kenosha , Wl 
53142 

(262)948-6990 

R A M O N Ą C . M A R S H , M D S C 
Obs te t r i cs & Gyneco logy 

3 8 2 5 H igh land Avenue Sui te 4A 
Dovvners Grove , IL 60515 

630-852-9400 
V a l a n d o s pagal susitar imą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetine chirurgi|a. 

3235 W. 111 St, Crtcsgo, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

T e l . ( 708 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
V a l a n d o s p a g a l sus i ta r imą 

Dr. DALIA E CEPELE, D.D.S. 
D a n t ų gydy to ja 

1 0 7 4 5 VVinterset Dr . 
O r l a n d Park , IL 6 0 4 6 7 

708-873-9074 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
D A N T Ų GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

VVillovvbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

NAUJAS PAVOJUS IS PIETŲ 
Sovietų sąjungai subyrė

jus, netekęs jos paramos, buvo 
pritilęs ir Pietų Amerikoje 
siautęs komunistų teroras, 
ypač stiprus buvęs Roland Re-
agan prezidentavimo laikais. 
Bent taip atrodė iš taip pat 
pritilusios, komunistus rėmu
sios, kai kurios JAV žiniask-
laidos. Nors Fidel Castro lai
kosi tvirtai, tačiau praradęs 
apytikriai penkių milijardų 
dol. kasmetinę Maskvos duok
lę, jis irgi nebegalėjo remti 
Kuboje ruošiamų ir į kitus 
kraštus siunčiamų raudonųjų 
teroristų. Todėl ir Vašingto
nas, stipriai palaikęs prieško-
munistines Pietų Amerikos 
kraštų vyriausybes, net ir 
dešiniųjų diktatūras, nebe
jausdamas jų kraštuose veiku
sių komunistų pavojaus, savo 
dėmesį nuo jų nukreipė į Ki
niją ir Siaurės Korėją, iš kurių 
nuolat stiprėjo branduolinių 
ginklų grėsmė. O paskiausiu 
laiku, ypač po 2001 m. rugsėjo 
vienuoliktos išpuolio, Ameri
kos valdžiai susirūpinus pavo
jais iš Artimųjų Rytų, Pietų 
Amerika buvo visiškai užmirš
ta. Tačiau ten vis dėlto kažkas 
rūgo, ir dabar kai kurios atrū-
gos jau pradėjo ryškėti. 

Elektroniniame tinkle pla
čiai žinoma ir patikima žinių 
agentūra NewsMax.com birže
lio pradžioje paskelbė straip
snį apie komunistų keliamas 
galvas didžiausiame šio že
myno krašte Brazilijoje. „Va-
šingtonui visą dėmesį sukau
pus į Artimuosius Rytus, 
komunistai ir jų užmačias 
vykdantys teroristai pavojin
gai grasina JAV saugumui 
Pietų Amerikoje, kur jau ryš
kėja kita blogio ašis, savo 
čiulptuvą plačiai skleisdama į 
visas šalis", — rašo News-

Max.com bendradarbis Phil 
Brennan. Pagal jį, naujas Bra
zilijos prezidentas Luiz Inacio 
Lula de Silva, apgaudinėda
mas juo pasitikintį Tarptauti
nį pinigų fondą ir Wall Street 
naudingus „idiotus" neva tęsi
mu buvusio prezidento Fer
nando Cardoso dešiniųjų tau
pios ekonominės politikos, iš 
tikrųjų kraštą grūda į komu
nizmą ir rikiuoja save greta 
Fidel Castro bei jo pakaliko 
Venezueloje Hugo Chavez. 
Tokia kraštutinė darosi de 
Silva valdžia, kad jo įtaigauja
ma Rio de Janerio miesto tary
ba JAV prezidentą Bush pa
skelbė nepageidaujamu asme
niu. Šią rezoliuciją pasiūlęs ir 
apgynęs tarybos narys Fer
nando Gusmao yra artimai su
sirišęs su Brazilijos komu
nistų partija, teigia Phil Bre
nnan. Brazilijos amerikietis 
rašytojas Gerald Brant sako, 
kad gyventojų nusiteikimas 
prieš Ameriką nuolat didėja, 
ir paskiausiose apklausose 
prez. Bush buvo vertinamas 
žemiau negu Saddam Huss-
ein. Tai nuolat įtaigauja apie 
prezidentą de Silva susispietę 
vis gausėjantys kraštutiniai 
kairieji, marksistai, žemes
nėse pakopose — ir komu
nistai. Jo pagrindinis patarė
jas užsienio politikai yra 
kietas marksistas Marco Au
relio Garcia, generalinis sek
retorius jo paties įsteigtos 
kairiųjų — revoliucinių parti
jų santarvės Sao Paulo Fo
rum, kurio tikslas yra pralai
mėjimus Rytų Europoje at
pirkti laimėjimais Pietų Ame
rikoje. Kitais žodžiais — 
Europoje subyrėjusį komuniz
mą atgaivinti Lotynų Ame
rikoje, teigia rašytojas Brant. 

NewsMac.com ištvre ir 

I DRAUGAS, 2003 m. birželio 21 d., šeštadienis 

XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio gegužes 21-25 d., Lemont, IL, Li tuanis t ikos sekcijos prelegentai . Iš 
kaires: dr. Jonas Dautaras — Vilniaus pedagoginis universitetas; prof. Vilius Dundzi la — T r u m a n College; Silvija 
Velavičienė — Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka; Nijolė Pupienė — Lietuvių tau t in ių šokių inst i tuto 
pirmininke; prof. dr. Jonas Račkauskas — Lituanistikos instituto pirm., MKS Li tuanis t ikos sekcijos vadovas ir 
prelegentas; kun. dr. Rimantas Gudelis — Panevėžio katedros klebonas, Li tuanis t ikos tyrimo ir studijų centro 
mokslinis bendradarbis. 

Lietuvos Respublikos garbės konsulei Cleveland, OH. buvo įteiktas 
Vytauto Didžiojo ordinas — Riterio kryžius. Iš kairės: LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas. I. Bubliene ir LR užsienio reikalu ministras 
Antanas Valionis. 

tvirtina, kad Garcia. kaip Sao 
Paulo Forum atstovas, įtai
gauja kraštutinių radikalų 
veiklą nuo Šiaurinės Meksikos 
sienos, Rio Grande upės iki 
pietinio Argentinos smaigalio. 
Naujoji terorizmo ašis praside
da Kuboje, eina per Kolum
biją. Venezuelą. kurios naftos 
nrlijardais remiama atsiduria 
Brazilijos sostinėje prie prezi
dento Luiz Inacio Lula de Sil
va stalo. Garcia nuolatinius 
ryšius palaiko su Kolumbijos 
ginkluotų revoliucionierių 
<FARC) vadeiva Mannuel Ma-
rulanda Velez, žinomo „Tirofi-
jo" slapyvardžiu. Su šiuo Ko
lumbijos teroristu Garcia su
sitikinėja kasmet, dažniausiai 
Kuboje, ir tuose pokalbiuose 
visada dalyvauja Castro. Prieš 
pustrečių metų teroristų pa
sitarimas įvyko Meksikoje. 
kur FARC turi savo atstovą 
Marco Leo Calara. 

Visi šie pasitarimai būna 
labai slapti, niekas neskelbia, 
ką juose nutaria, tačiau po 
kiekvieno jų kuriame nors 
krašte tuojau pat pagausėja 
įtakingų žmonių užpuldinėji
mai ir žudynes. Garcia yra 
tiek stiprus ir įtakingas, kad 
jau drjsta įtaigauti ir Brazi
lijos užsienio politikai. Jo va
dovybėje šios politikos planai 
ruošiami Havanoje, teigia 
NewsMax.com bendradarbis 
Phil Brennan. Dabartinis jos 
tikslas — Pietų Amerikos 
kraštus kiršinti prieš Vašing
toną ir siekti prekybinių varž
tų panaikinimo Kubai. 

Garcia save laiko kraštu
tiniu socialistu, tačiau iš tik
rųjų yra kietos linijos komu
nistas, ir jo tikslas yra atgai
vinti čia prislopusį komuniz
mą, tvirtina rašytojas Gerald 
Brang. Nors Garcia kol kas tai 

slepia, aiškindamas, kad pir
miausia jo grupei reikia kurti 
demokratų įvaizdį, priimti kai 
kuriuos demokratiškus spren
dimus bei veiksmus, tačiau jis 
tai laiko tik pereinamuoju 
laikotarpiu. Tai sena. komu
nistų naudojama patirtis. Taip 
darė Stalinas, komunistų 
valdžias įtvirtindamas Rytų 
Europoje, taip pat elgėsi ir 
Castro, ir kažin kiek laiko gali 
užtrukti, kol Garcia įsės į Bra
zilijos prezidento kėdę, jeigu 
jam nepasiseks krašto suko-
munistinti Lula de Silva šešė
lyje. Nors kol kas prezidento 
veiksmai Garcia tenkina. 
Brazilijos prezidentas žadėjo 
suteikti pabėgėlio teises Sa
ddam Hussein ir jį šiame kraš
te globoti, atsisakė patenkinti 
Bogotos prašymą ir Kolumbi
joje siaučiančias FARC gaujas 
pripažinti teroristais, paskel
bė partnerystę su komunistine 
Kinija, komunistą-trockistą 
įsileido į ministrų kabinetą, 
atsiribojo nuo daugelio sutar
čių su JAV, laisvos rinkos 
vietoves uostuose laikydamas 
Vašingtono okupacija, įtaigavo 
Čilę balsuoti prieš JAV siūlo
mas rezoliucijas Jungtinėse 
Tautose, griežtai atsisakė pri
pažinti Castro žmogaus teisių 
pažeidėju paskiausiame Tarp
tautinės žmogaus teisių ko
misijos posėdyje Ženevoje. Ko
kia krvptimi Brazilija žygiuo-

..Kur eis Brazilija, ten eis 
visa Pietų Amerika", — teigė 
JAV prezidentas Richard Nix-
on. Tad ar iš tikrųjų Pietų 
Amerika jau krypsta komuniz
mo link? „Iš bendro traukinio 
ji jau išlipo", — teigia rašyto
jas Brant. Castro patikėtinis 
Hugo Shavez komunizmo link 
vairuoja Venezuelą. nepaisy-

damas'didelio gyventojų nepa
sitenkinimo, nepasiduoda ir 
bet kokia kaina valdžioje žada 
laikytis. Kairieji, tarp jų daug 
kraštutinių, jau valdo Čilę ir 
Ekvadorą, Bolivijoje kraštuti
nis kairysis Evo Morales gra
sina valdžią perimti pervers
mu, didelį pavojų kelia ir val
džios nesutvarkomi FARC 
teroristai Kolumbijoje. „Castro 
laukinės revoliucijos idėjos 
plinta Bush panosėje", — įspė
ja Gerald Brant. „Ar gali jis 
užgesinti gaisrą, kuriuo dega 
visa Pietų Amerika?" — džiaug
damasis klausia Kubos dikta
torius. Bet ar tą gaisrą Va
šingtonas mato, rūpinasi įž
valgus Brant? Jį ypatingai su
krėtė JAV ambasadorės Bra
zilijai Donna Hrinak laikyse
na, kuri marksistą prezidentą 
tiesiog garbina. Toji jos elgse
na yra tiek ryški, kad ne vien
as nuosaikesnis Brazilijos 
politikas klausė, ar į preziden
to inauguraciją ji neateis rau
dona suknele? 

Kažin ar daug kas žino šią 
NewsMax.com paskelbtą Pie
tų Amerikos kraštų politikos 
istoriją, kurios tikrumu vargu 
ar galima abejoti. Ji nieko 
gera nežada ne tik Šiaurės 
Amerikai, bet ir kitiems 
laisviems kraštams, ypač ne
seniai iš komunizmo replių 
išsivadavusiai Rytų Europai, 
taigi ir Lietuvai. Birželio 20 
Brazilijos prezidentas Lula de 
Silva atskrenda į JAV ir lan
kys prezidentą Bush Baltuo
siuose rūmuose. Tikėkimės, 
kad jų pokalbyje čia minėti 
klausimai iškils. Manau, kad 
įžvalgus Amerikos vadovas 
Pietų Amerikoje besivystantį 
pavojų supranta ir marksisto 
brazilo mulkinamas tikrai ne
siduos. 

Danutė Bindokienė 

Ir vis šv. Jono vardu... 
Daug krikščioniškų šven

čių sutapatinta su senosiomis 
— pagoniškomis. Katalikų 
Bažnyčios tėvai suprato, kad 
įsisenėjusias tradicijas, per
duotas iš kartos į kartą šim
tais, gal net tūkstančiais, me
tų, pakeisti sunku, jei apskri
tai įmanoma. Tačiau pakeisti 
šventės vardą ir tuo būdu 
žmonių pasąmonėje pasėti 
naujojo, krikščioniškojo tikėji
mo sėklą, kur kas lengviau. 
Ilgainiui ir senosios šventės 
nusidažė krikščioniškųjų ats
palviais, suderindamos praei
ties tradicijas su Kristaus 
mokslu, tapusios tam tikru 
hibridu, kurio evoliucijos eiga 
dar toli gražu nepasikeitusi. 

Dėl jų kaitos išryškėja dvi 
nuomonės. Kai kas tvirtai 
stovi už dabartinę švenčių ver
siją, kai, vieni kitiems nekliu
dydami, susijungia pagoniški 
ir krikščioniški elementai; kiti 
įsitikinę, kad ilgainiui laimės 
krikščioniškieji pradai, o seno
vės tradicijos savaime nu
grims į užmaršties dugną. 
Bet, jeigu taip įvyktų, daugelis 
tautų, jų tarpe ir lietuviai, 
prarastų neįkainojamus pra
eities lobius. 

Turbūt nei viena metinė 
šventė neturi tiek senovės ti
kėjimo liekanų, kaip Joninės. 
Išimtį gal sudarytų Kalėdų 
naktis — Kūčios. Nors Kalėdų 
prasmė — Dievo Sūnaus gimi
mas — neabejotinai ir išskirti
nai yra jau krikščioniškos kil
mės, Kūčios pasilaikė pago
niškuosius papročius ir tik dėl 
jų išsiskiria iš kasdienybės. Iš 
esmės tai šeimos šventė su 

Į savitais papročiais bei tradici
jomis, tam tikra prasme su-
sisiejanti ir su Joninėmis. Šios 
dvi dienos sudaro tarytum 
priešingus metų eigos polius, 
pažyminčius viduržiemio ir vi
durvasario kaitą, todėl liau
dies tikėjimuose ir papročiuo
se toji kaita apibrėžta gausiais 
burtų ratais, kad žemdirbių 
tauta užsitikrintų gamtos jėgų 
palankumą, atnešantį ramų ir 
sotų visų metų gyvenimą. 

Lietuvių, kaip ir daugelio 
tautų, kasdienybė šimtmečių 
slinktyje persiorientavo iš kai
mo į miesto gyvenimą, žem
dirbio dalią iškeitusi į pramo
nės, prekybos, paslaugų ir įs
taigų darbą. Tačiau senieji kai 
kurių švenčių papročiai, taip 
giliai įleidę šaknis į pačias tautos 
pasąmonės gelmes, išliko. 

Tiesa, jie prarado pir
mykštę reikšmę ir pasiliko 
daugiau pramoginiai, negu gy
vybiškai svarbūs žemdirbio 
gyvenimo eigai. Kol kas žen

klų, kad jie apskritai „išeina 
iš mados" nėra, tad reikia 
tikėtis tų tradicijų tęstinumo, 
nes jos yra mūsų tautinio ta
patumo dėmuo, mūsų tautinis 
kraitis, paliktas ir mums, ir 
būsimosioms kartoms. Tas pa
likimas mus taip pat įparei
goja: naudotis juo dabartyje, 
bet nesužalotą, nepakeistą, 
neužgožtą svetimybėmis, ne
tikromis vertybėmis, palikti 
po mūsų ateinantiems. 

Šv. Jonas — apaštalas. 
Krikštytojas ar kuris kitas 
(juk katalikiškame kalendo
riuje metų eigoje Jonų ne
mažai), nedaug turi bendra su 
Joninių papročiais, nebent tik 
tiek, kad artimieji vardo die
nos proga sveikina visus Jo
nus. Janinas ir kitus, kurių 
vardų ištakos kildintinos iš 
Jono. Lietuvių tauta Joną 
apaštalą-evangelistą buvo 
tarsi įsisūnijusi — kadangi 
Viešpats Jėzus jį išskirtinai 
mylėjo, kadangi jis buvo jau
niausias iš dvylikos, tad lietu
viams savas ir labai artimas. 
Tik saujelei šventųjų buvo 
skiriama tokia visuotinė liau
dies šiluma, kaip šv. Jonui. 
Beje, pagarba buvo teikiama 
ir Jonui Krikštytojui, nes jis 
Kristaus gyvenime turėjo taip 
pat svarbų vaidmenį. 

įdomu, kad Joninių papro
čiai Lietuvoje per visą okupa
cijos laikotarpį buvo puoselė
jami ir plačiai pasklidę. Tai 
labai ryšku ir neseniai iš tė
vynės atvykusiųjų tarpe. Gal
būt del to, kad ateistiniam 
režimui šv. Jono šventė buvo 
„ne prie širdies", tačiau vidur
vasario burtų, pasilinksmini
mų, paparčio žiedo ir kitų se
novinių tradicijų kupina nak
tis — visai kas kita: ir ne
kenksminga, ir priverčianti 
pamiršti, kieno vardu ji pava
dinta. Be to, šv. Jono naktis — 
trumpiausia visų metų eigoje 
— panašiais papročiais pažy
mima ir kitose Europos šalyse. 

Kur šiandien Amerikoje 
susitelkę daugiau naujųjų 
imigrantų iš Lietuvos, ten 
planuojama šurmulingai švęs
ti Jonines, su visomis lietuviš
komis tradicijomis. Ir tai labai 
gražus reiškinys, nes kiekvie
nas ..lietuviškų vitaminų la
šas" padės apsisaugoti nuo 
išnykimo mus supančioje sve
timoje aplinkoje. Tad pinkime 
vainikus, kurkime laužus, 
speliokime ateitį, ieškokime 
paparčio žiedo ir dainuokime, 
dainuokime, laukdami saulės 
patekėjimo. Beje, ji Joninių 
rytą tekedama taip pat šoki
nėja, kaip per Velykas... 

VILNIAUS PILYS 

4. Valdovų r ū m ų l ik imas 
VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Po trečiojo Lenkijos ir Lie
tuvos valstybės padalijimo 
Lietuva buvo prijungta prie 
Rusijos. Caras oficialiai tapo 
Lietuvos didžiuoju kunigaikš
čiu, o Lietuvos sostine — 
Sankt Peterburgas. Vilnius 
paliko Rusijos imperijos 
tolimos provincijos gubernijos 
miestas. Greta generalguber
natoriaus buvo civilinis guber
natorius, į kurio funkcijas įėjo 
ir miestų tvarkymas. 

Vilnius po 1794 m. sukili
mo buvo gerokai aptuštėjęs 
miestas. Dalis namų savinin
kų žuvo. dalis pabėgo. Be glo
bos likę jų namai pradėjo irti 
ir kilo pavojus, kad dalis jų ga
li sugriūti. Tad civilinis guber
natorius J. Bulgakovas 1798 
m. sausio mėn. išleido aplink
raštį, kuriame 'miestų gyven
tojai, jų tarpe ir vilniečiai, įpa
reigojami savo namus susi
tvarkyti. Už šio nurodymo 

nesilaikymą buvo grasinama 
apleistus namus parduoti iš 
varžytynių. Beje. tokias sank
cijas buvo numačiusi ir 1764 
m. Lenkijos ir Lietuvos valsty
bes konstitucija. Tad J. Bul
gakovui beliko ja pasiremti ir 
miestą pertvarkyti pagal savo 
supratimą. Į tą „pertvarkymo" 
planą įėjo ir Vilniaus Žemu
tinės pilies Valdovų rūmų nu
griovimas. 

Rūmai, žinia, labai nuken
tėjo 1655-1661 m. karo su 
Maskva metu. .Juos buvo užė
musi rusų kariuomene ir 
smarkiai apgadino. Atsitrauk
dama bandė susprogdinti. 
Sprogdintas pietrytinis rūmų 
kampas, kur greičiausiai buvo 
sprogmenų sandelis. Galimas 
daiktas, kad rūmai pirmiau 
buvo padegti, o liepsna tik po 
to pasiekė sprogmenis. Šiuo 
atveju svarbiau ne detales, o 
rezultatas. Sprogimo motu bu

vo suardyti visų aukštų per
dengimai, kurių liekanos ap
tiktos tyrimų metu. Kampi
niame rūsyje rastos skliautų 
dalys, grindų plytelės, kitos 
architektūros detalės, daugy
bė daiktų. Tarp jų buvo sude
gusios monetų kalyklos liku
čiai — bent penkių nominalų 
abiejų monetos pusių spaudai, 
daugybė įvairaus dydžio vinių 
medinėms kalyklos dalims su
tvirtinti. Pačios medinės dalys 
sudegė. Gerokai apdegusios ir 
metalinės. 

Temperatūra gaisro metu 
pakilo tiek, kad lydėsi rūsio 
apdailos plytos. Lydėsi ir 
sienomis tekėjo žemyn. Lyg la
va iš ugnikalnio. Nuo karščio 
aižėjo akmenys, skilinėjo sie
nos. 

Tad nenuostabu, kad rū
mai po šio gaisro valdovams 
Įjjitllti nebetiko ir daugiau 
atstatomi nebuvo Be langų, 
be durų, vietomis, matyt, ir be 
stogo rūmai išstovėjo iki pat 
minėto Lenkijos — Lietuvos 
valstybės padalijimo, iki nau
jos rusų invazijos. Beje. dar 
1766 m. Lenkijos ir Lietuvos 

valstybes seime buvo užsimin
ta, kad rūmai baigia suirti, bet 
apie jų remontą nekalbėta. 
Tik Vilniaus vaivadai pasiūly
ta juos kam nors panaudoti. 
Netrukus rūmų liekanose ir 
aplink juos jau gyveno dešim
tys neturtingų miestiečių šei
mų, o 1799 m. rūmai pamažu 
pradėti griauti. Dabar sunku 
pasakyti, ar rūmai iš tikrųjų 
griauti kaip susidėvėjęs pasta
tas, ar naikinti politiniais su
metimais kaip Lietuvos vals
tybingumo simbolis. Galimas 
daiktas, kad čia būta ir vieno, 
ir kito. 

Pradžioje atskiros rūmų 
dalys nusigriautinai parduo
tos atskiriems asmenims. Bet 
darbas, matyt, ėjo lėtai ir nau
jasis Lietuvos civilinis guber
natorius J. Fryzelis surado 
kažkokį M. Sluckį, pirklį iš 
Kremenčiugo, kuris sutiko 
rūmus nugriauti, jų vietą su
lyginti su žeme ir miesto ma
gistratui už leidimą dar ati
duoti 15 proc. plytų. Tiems, 
kurie rūmus buvo pradėję 
griauti dalimis, M. Sluckis 
įsipareigojo netrukdyti, bet 

darbas turėjęs būti dirbamas 
švariai. Jeigu kas nors darbo 
vietoje paliktų neišvežtas griu
venas ar šiukšles. M. Sluckis 
turėjo juos apskųsti magistra
tui. 

Pa ts M. Sluckis rūmus 
turėjo nugriauti per dvejus metus 
ir „iš pamatų". Caro valdžia 

jam teikė lengvatas, visą laiką 
spausdama magistratą. Pasta
rąjį J. Fryzelis įpareigojo pa
tikrinti visų iki M. Sluckio rū
mus griovusių asmenų įgalioji
mus, jų „darbo" vietas ir koky
bę. Jokių teisių griaunamų 
rūmų atžvilgiu magistratas 
neturėjo ir buvo įpareigotas 

aklai vykdyti caro valdžios nu
rodymus. Net tą 15 proc. M. 
Sluckio grąžinamų plytų skirstė 
ne magistratas, o pats J. Fryzelis. 
Dalį tų plytų jis išpardavė, o 
40.000 atidavė Vilniaus uni
versiteto 'tuo metu — vyriau
siosios mokyklos) Botanikos 
sodo šiltnamių statybai. (B.d.) 

Vilniaus Katedra 

http://NewsMax.com
http://Max.com
http://NewsMac.com
http://NewsMax.com
http://NewsMax.com
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

VISUOMENININKO ALBINO 
KAŠtNIAUS GARBAUS AMŽIAUS 

JUBILIEJUS 

Visuomenininkas. St. Petersburg, FL Lietuvių klubo įkūrėjas ir bu 
ganietis jo pirmininkas. Albinas Karnius. švenčiantis b randaus amžiaus 
sukaktį. 

2003 m. gegužės 11 d. St. 
Petersburg Lietuvių klubo 
įkūrėjai ir ilgametis jo pirm. 
Albinas Karnius atšventė 80 
m. amžiaus sukaktuves. Šia 
proga jubiliatas su žmona An
gele buvo išvykę į Las Vegas. 
Jo sūnus L. A. garbės konsu
las Algimantas Karnavičius 
su žmona Nancy ir broliu Ri
mantu savo namuose jiems 
sugrįžus, surengė puotą. Su 
šeima kartu dalyvavo ir kelio
lika artimųjų. 

Daug garbingų tautiečių 
perėję Lietuvių klubo ilgų 
metų organizacinę veiklą — 
iškeliavo amžinybėn. Šia pro
ga sustokime prie jubiliato A. 
Kamiaus veiklos. 

1958 m. iš Čikagos į St. Pe-
tersburgą kėlėsi jo darbovietė, 
su ja persikėlė ir jauna Kar-
nių šeima. Tuo laiku jau čia 
gyveno daugiausia pirmosios 
kartos lietuviai pensininkai, 
atvykę šilton Floridon užtar
nautam poilsiui. Atvykus Kar-
niams lietuviška veikla spar
čiai pagyvėjo. 1961 m. įsteigta 
organizacija, siekianti įkurti 
lietuvybės židinį, kad tėvynę 
mylintys tautiečiai galėtų ruoš
ti kultūrinius renginius, švęsti 
tautines šventes, minėjimus, 
koncertus ir kartu organizuo
tai siekti Lietuvos nepriklau
somybės. Buvo priimti įstatai 
bei nutarta pastatyti nuosa
vus namus. Įstojo 40 narių. 
Taip gimė St. Petersburge 
nauja organizacija, apjungian
ti didelę dalį čia gyvenančių, 
patriotiškai nusiteikusių, tau
tiečių. 

Sparčiai augant narių skai
čiui, valdyba visokiais gali
mais būdais vykdė aukų tel
kimą ir, tik vadovų pasiaukoji
mo, ryžto bei didelio darbo 
dėka, svajonė išsipildė: 1964 
m. vasario 1 d. klubo pastatas 
buvo iškilmingai atidarytas. 
A. Karnius pirmuosius 3 me
tus išbuvęs iždininko parei
gose, 1965 m. išrenkamas pir
mininku ir L. K. su mažomis 
pertraukomis vadovavo iki 
2000 metų. 

Pirmąjį dešimtmetį pastatas 
tenkino L. K. reikalavimus, 
bet vis sparčiau augant narių 
skaičiui, 1976, 1980 ir 1989 
metais klubo pastatas buvo 
padidintas ir iki šiol tarnauja 
L. K. organizacijų reikalams. 

L. K. suruošė 20 m., 25 m. 
veiklos sukakčių minėjimus, o 
2001 m. lapkričio 9-11 d. su
ruoštame 40 m. veiklos jubilie
juje, darydamas veiklos metų 
pranešimą, A. Karnius džiau
gėsi atliktais darbais, linkėjo 
nepavargti lietuviškuose dar
buose ir siekti, kad L. K. kles
tėtų ir sulauktų dar didesnės 
šventės- auksinio jubiliejaus. 

Mes dėkojame jubiliatui A. 
Karniui už šio lietuviško ži
dinio išsaugojimą ir nuoširdų • 
ilgų metų vadovavimą. 

Linkime jam geros sveikatos 
ateities dienose ir kad jo pa
rodytas ryžtas ir nenuilstama 
meilė Lietuvai toliau puo
selėtų dideles viltis ateičiai. 

Ilgiausių metų! 
Juozas Šulai t is 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Vytis Marius Ud—,, Arūno 
ir Rūtos (Ruzgaitės) Udrių sū
nus, š.m. gegužes 18d. baigė 
Dalias universitetą ir įsigijo 
bakalauro laipsnį iš filosofijos 
mokslų. 

Vytis riuo nšižens dainavo 
..Dainavos Aidų" vienete. Do
misi muzika, kalbomis, teatru, 
radiju ir filmais, menu. Ypač 
pasižymi politinio pobūdžio 
satyromis — bejetristikoje. žo
džio meni', g taip pat piešto
mis karikatūromis (..kartū
nais"). Groja smuiku ir gitara, 

kuria ir dainuoja savus ku
rmius. Studijavo Vasario 16-
osios gimnazijoje. Sevilijos is
panu kalbos kursuose. Romoje 
— architektūrą ir kalbą. 

Sėkmingai su pačiais ma
žiausiais stovyklautojais dirbo 
Kretingos stovykloje Kanado
je. Yra keliavęs po Ameriką. 
Lietuvą ir kitu* Europos kraš
tus. 

Sėkmes Vyčius Mariui Ud-
riui ateitie* užmojuose! Tese 
ka gaires, kurios ves į Dievo 
Apvaizdos paskirtą gražią atei
ti R.T. 

skrydžių saugos inspekcijos viršininkas; Lietuvos karinių oro pajėgų kpt Gintautas Deksnys: atsargos pik. 
Yycio kryžiau.- kavalierius Stasys Murza; aviacijos istoriSas Jonas Balčiūnas: S. Dariaus ir S. Girėno testa
mento programos grupes narė, poetė Irena Jacevičiene; mokyklos dir. Irena Račkauskienė: direktores pavaduo
toja Kristina Ruškiene; Pasaulio sportines ir akrobatinės aviacijos meistras lakūnas Jurg i s Kairys; Lietuvos 
aviacijos muziejaus direktorius Algis Lapinskas; Lietuvos bėgimo mėgėjų sąjungos pirm. Romas Bernotas; Sei
mo narys Petrus Gražulis; švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius: kultūros skyriaus vedėjas Gintautas 
Bareikis. 

Garsusis lietuvis iakunas Jurgis Kairys, ap.-iia: .-,-- Stepono Dariaus mokykloje. 

ATLANTO NUGALĖTOJŲ SUKAKČIAI 
ARTĖJANT 

Jau netrukus bus minima 
žymiųjų lakūnų — Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno at
mintino žygio per Atlantą 70-
oji sukaktis. Ta data bus iš
kilmingai pažymėta Lietuvoje, 
jų žuvimo vietoje — dabar
tinėje Lenkijos teritorijoje, ir 
galbūt kitur. 

Tačiau Čikagoje, kur šie pa
sišventę lakūnai ruošėsi savo 
skrydžiui, kur yra jų garbei 
pastatytas didelis paminklas, 
kur dar gyvena jų žygio ar
timų rėmėjų iš senųjų laikų, 
kaip atrodo, didesnių iškilmių 
neplanuojama. 

Šioje vietoje norisi iškelti 
vieną džiugų faktą, rodantį, 
kaip tėvynėje yra prisimenami 

tautos didvyriai. 
Galbūt mažai skaitytojų ži

no, kad Klaipėdos krašte Jud

rėnų miestelio pagrindinei 
mokyklai yra suteiktas Stepo
no Dariaus vardas, ši mokyk
la yra netoli S. Dariaus gim
tinės ir joje mokosi daugiau 
negu šimtinė mokinių, dirba 
per 15 pedagogų. 

„Gerbdama ir saugodama 
didvyrių atminimą, mokyklos 
bendruomenė atlieka nemažą 
darbą: prižiūri Stepono Da
riaus tėviškę, jo motinos kapą, 
sodina medelius. Organizuoja 
sportinius renginius Stepono 
Dariaus taurei laimėti, ruošia 
įdomius renginius tautos did
vyrių atminimui", — taip savo 
laiške anksčiau rašytame šių 
eilučių autoriui išsireiškė mo
kyklos direktorė. Ji teiravosi 
ar Amerikoje yra šių lakūnų 
vardu pavadinta draugija ar 

yra mokykla pavadinta tokiu 
vardu ir pan. Direktorė rašė, 
kad norėtų užmegzti ryšius, 
bendrauti, pasidalinti minti
mis, gerais norais ir svajonė
mis. 

Gaila, kad jos nebuvo gali
ma pradžiuginti, nes pas mus 
nieko panašaus nėra, nors 
anksčiau dar buvo didesnio 
aktyvumo lakūnų atžvilgiu ro
dęs, jų vardu pavadintas, 
Amerikos karo veteranų pos
tas. 

Direktorė rašė, kad mokyk
loje, kuomet buvo švenčiama 
105 metų gimimo sukaktis 
(2001 metais), įvyko didelės 
iškilmės, iš kurių įdėjo ir pora 
nuotraukų. Su jomis supa
žindiname ir „Draugo" skaity
tojus, kurių tarpe, be abejo, 
yra dar daug neabejingų šių 
tautos didvyrių žygiui. 

Ed. Šulaitis 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialiniu reikalu taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago II 60629 
Tel. 77J-476-2655; fax. 775-436-6906 

APGAVYSČIŲ GAUSA 

Esame jau ne kartą rašę 
apie įvairias apgavystes ir 
kaip nuo jų apsisaugoti. Bet 
įvairių rūšių apgavysčių, atro
do, ypač ekonomiškai sunkes
niais laikotarpiais, vis didėja. 
Yra suktų „telemarketer", 
skelbimų laikraščiuose, laiš
kų, siunčiamų į namus apie 
atostogines keliones, įvairias 
loterijas, ypač užsienyje, pra
šant išankstinio užmokesčio ir 
t.t. 

Kas nuolat klausosi žinių 
televizijoje ar radijuje ir skai
to laikraščius, nuolat girdi 
perspėjimus dėl įvairių apga
vysčių, suktybių. 

Paskutiniu laiku dažnai per 
žiniasklaidą tenka girdėti 
įspėjimus dėl tapatybės pavo
gimo, todėl žmonės yra 
prašomi savo sąskaitas, siun
čiamas paštu, įmesti į val
dišką pašto dėžę, neišmesti 
pranešimų, gautų iš bankų ar 
kredito kortelių davėjų įstai
gų, jų nesudraskius, kad 
nebūtų pasisavintas banko 
sąskaitos ar kredito kortelės 
numeris. Ypač reikia saugoti 
„Soc. Sec." kortelę — jos 
numerį, ir jį duoti tik patiki
moms įstaigoms, o ne bet 
kam, paskambinusiam jums 
telefonu, ko nors reikalau
jančiam ir tokio numerio pra
šančiam. 

Su kompiuteriais atsivėrė 
geresni keliai ir sukčiams, pel-
nagaudžiams. Daugiausia nu
siskundimų gaunama dėl var
žytinių — aukcijonų, bet yra 
ir kitų „oniine" apgavysčių, 
kaip: 

1. „Business opportunities" 
— galimybės verslams — kur 
iš klientų prašoma sumokėti 
iš anksto tam tikrą sumą pi
nigų ir tada bus atsiunčiama 
medžiaga, kaip pradėti verslą 
iš namų. Bet tokia pažadėta 
medžiaga dažnai neatsiun-
čiama, arba yra visiškai be
vertė. 

2. „Investment promotions" 
— investavimų siūlymai, kur 
pažadama neįtikėtinai dideli 
dividentai, kas ir lieka tik 
pažadais. 

3. Pasiūlymai: kaip greitai 
išsiskirti („ąuick divorces"), 
gauti tarptautinius šoferių lei
dimus—teises, ar imigracijos 
dokumentus, kurie yra visai 
negaliojantys. 

Nesąžiningi žmonės beveik 
kiekvieną dieną išgalvoja nau
jų suktybių — apgavysčių. Bet 
tuo dalyku susirūpino ir 
valdžia. The FTC (Federal 
Trade Commission) ir FBI 
(Federal Bureau of Investiga-
tions) pereitą mėnesį pranešė, 
jog veiks kartu, kad su
mažintų suktybes internete. 
Norint gauti daugiau informa
cijos apie suktybes kompiute
ryje „The Federal Go-
vernment's internet Fraud 
Complaint Center" yra: 
www.ifccfbi.gov 

arba galima kreiptis į 
„Federal Trade Commission 
website: WAvw.ftc.gov ir „on 
line shopping tips". 

Naudotasi įvairiais pra
nešimais. 

APGAVYSTĖS, ŽADANT ATITAISYTI JŪSŲ 
KREDITĄ 

2003 iųjų metų Urtiver 
motina Astra Bilertene 

iity of Dalias abiturientas Vytis Man 
t dėde Kęstučiu Bileriu. 

i "(Irių sunūs) su krikšto 

Yra žmonių, kuriems gyven
ti pagal turimas pajamas ir 
biudžetą yra sunku. Vieni ne
moka tvarkytis, kiti per daug 
skolų pasidaro kredito kor
telėmis ir jų nepajėgia sumo
kėti, dar kiti yra prispausti 
sunkių įvykių — ligų ar pan. 
Tų žmonių finansinė padėtis 
pasidaro labai bloga, kad net 
nebepajėgia gauti paskolos 
pirkti automobilį ar kitą rei
kalingą daiktą. Tokie žmonės, 
kaip ir šimtai tūkstančių kitų, 
kreipiasi į „Credit repair" — 
kredito pataisymo firmą, kuri 
pažada viską sutvarkyti, 
žinoma už gerą mokestį, pvz., 
700 dol. Ir tokie žmonės dau
giausia labai nusivilia — jų 
kredito neatitaiso, o užmokėti 
pinigai už pažadą dingo. 

Pagal „The Federal Trade 
Commission" (FTC) „Credit re
pair" firmos yra išviliojusios iš 
jais pasitikinčių žmonių mili
jonus dolerių ir nieko nepada
riusios. Specialistai sako, kad 
didžioji dalis „Credit repair" 
firmų pažada tai, ko negali 
padaryti — panaikinti jūsų 
blogą kreditą. Be to, tos firmos 
dar skelbiasi ir tvirtina, kad 
jūsų blogas kredito įverti
nimas gali būti pataisytas — 
pagerintas. 

Šios, už atlyginimą dir
bančios, įstaigos neturi būti 
sumaišytos su „nonprofit cre
dit counseling services" — be 
atlyginimo dirbančiomis įstai
gomis, padedančiomis savo pa
tarimais klientams sumažinti 
skolas ir užsimokėti sąskaitas 
laiku. 

„The Fair Credit Reporting 
Act 1971" leidžia vartotojams 

pasitikrinti savo kredito pra
nešimų tikslumą, tikrumą, jei 
yra bėdų — už tai nereikia 
nieko mokėti. Iš kredito biurų 
reikalaujama, kad jie patik
rintų klientų keliamas proble
mas jų kredite, pataisytų klai
das ar pašalintų netikslią, 
nepatikrintą informaciją. 

Žmonės gali pagerinti savo 
kredito pranešimus, nuolat 
stebėdami ir atkreipdami kre
dito biurų dėmesį į pasitai
kančias klaidas ar netikslią 
informaciją. Žinoma, tas uži
ma daug laiko. „The National 
Foundation for Credit Coun
seling" atstovaujanti 1,300 
vietinių įstaigų, pataria tai 
daryti. Bet kartu įspėjami var
totojai saugotis tokių kredito 
pataisytojų, kurie pažada 
„aukso kalnus" ir iš tikrųjų 
nieko nepadaro. 

FTC Midwest regiono įstai
ga Čikagoje sako, kad „Credit 
repair" firmos mažai arba nie
ko nepadeda vartotojams. 
Nėra jokios magiškos galios 
ištaisyti blogą kredito pra
nešimą — „credit report". 

Pagal įstatymus, „Credit re
pair" firmos turi iš anksto pa
teikti klientui sutartį, kur 
būtų surašytos kliento teisės, 
negali reikalauti užmokesčio, 
kol jie neišpildo savo pažadų 
— patarnavimų. Norint gauti 
daugiau informacijos šiuo rei
kalu iš FTC, galima užsisakyti 
brošiūrų, pvz., „Building a 
Better Credit Record", arba 
„Credit Repair: Self-Help May 
Be Best". Arba compiuteryje: 
www.ftc.gov/bcp/menu-
credit. htm arba skambinti 
telefonu 877-382-4357. 

http://www.ifccfbi.gov
http://WAvw.ftc.gov
http://www.ftc.gov/bcp/menu-


CIRKLISKIS BUVO IR LIKO 
RYTŲ LIETUVOS KULTŪROS 

CENTRAS 
„Kokia įdomi šiandien mo

kykla, kokios galimybės veik
ti!", — skambėjo ausyse moky
tojo žodžiai, apleidžiant 
Cirkliškio žemės ūkio profe
sinio rengimo centrą, kur pa
mačiau tiek nuoširdaus moky
tojų darbo. Mano vadovu mo
kyklos direktorius Valierius 
Navickis buvo paskyręs moky
toją Bronių Lazaraitį. Gal 
todėl ši kelione po mokyklą 
buvo tokia įdomi, kad fantas
tiškai įdomus buvo mano eks
kursijos vadovas. Ir jeigu 
mano įspūdis pasirodys kiek 
per daug pakylėtas, tai bus 
buvęs kaltas šis senas mokyto
jas — jau 40 metų dirbantis 
Cirkliškyje ir perėjės visas 
pareigybes — buvęs direkto
rius, direktoriaus pavaduoto
jas ir tikrąja to žodžio prasme 
visų galų meistras, kaip jį ir 
pristatė direktorius. B. Laza-
raitis, pagal profesiją zo
otechnikas ir moko biologijos. 
Bet tuo mažai pasakyta, nes 
jis dar vadovauja mokyklos 
mokytojų kaimo kapelai, yra 
išleidęs gyvulių vardų knyge
lę, puikiai išstudijavęs savo 
vietovės istoriją ir turi tarsi iš 
gausybės rago virstančių 
idėjų. 

Jvedęs į biologijos kabi
netą mokytojas pirmiausia 
atkreipė dėmesį į ant sienos 
kabančius vysk. M. Valan
čiaus ir poeto vysk. A. Bara
nausko portretus. „Jūs galit 
paklausti, kode! biologijos ka
binete šie žmones. — pradėjo 
mokytojas. — Štai Valančius 
— didysis tautos blaivintojas, 
kiek daug jis padare, vienas. 
ko neįstengia padaryti nei 
Seimas, nei prezidentas. Jis 
išblaivino žmones. Jis turėtų 
būti skelbiamas šventuoju. O 
mes juk norime būti dr. Jono 
Adomavičiaus pasekėjai". 

Ir taip intensyviai mes 
bendravome keletą valandų. 
Kas žingsnis manęs laukė vis 
naujiena, vis įsimintinas įvy
kis ir faktas. Mokytojai, suži
noję, kad iš „Draugo" atvyksta 
korespondentė, kuri nori suži
noti, kokia tai mokykla, kurią 
remia Tautos fondas, biologi
jos kabinete paruošė ištisą 
parodą. Ant stalų buvo iš
dėstyti mokinių darbai ir mo
kyklos nuopelnų įrodymai. O 
jie stebėtinai ryškūs. Neįtikė
tinai atrodo, kad žemes ūkio 
mokykla yra išauginusi, pvz., 
dainininkę Jurgita Lopetaitę, 
kuri, besimokydama čia, lai
mėjo respublikini „Dainų dai
nelės"' konkursą ir dabar stu
dijuoja dainavimą Vilniaus mu
zikos akademi jo j . Jdomiau-
sia, kad ją Cirkliškio žemes 
ūkio mokykloje paruošė che
mijos mokytoja, etnografinio 
ansamblio vadove Saulė Sa-
deckaitė. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus net dviems 
moksleivėms yra įteikęs žyme
nis už geriausią rašinį respub
likiniame konkurse- „Lietuvos 

laisvės kovų ir kančių istori
ja". Jas paruošė puiki lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
Laima Stūglienė. Ant vieno 
mokyklinio stalo buvo išdėlioti 
literatūros rašiniai — teisin
giau būtų pasakyti — studijos, 
kurias, mokytojos vadovauja
mi, parengė moksleiviai. Ved
lys po mokyklą man įteikė 
porą aplankų su rašiniais, ku
riuos prašė perduoti dr. Jonui 
Adomavičiui Čikagoje. Mat 
darbai yra parengti pagal 
sveiko gyvenimo būdo progra
mą. Tai studijos: „Vaiciukiš-
kės kaimo patarlės ir priežo
džiai apie sveiką gyvenseną" 
ir „Švenčionių apylinkės vai
šių dainos". Darbų autorė 
moksleivė Edita Sadaunykai-
tė. 

Labai reikalingus moks
leivių sveikatingumo tyrimus 
atliko mokytojos Vilhelmina 
Dragūnienė ir Birutė Juodai-
tienė. Vadovaujantis tyrimų 
rezultatais, matyt, reikės pa
koreguoti moksleivių ugdymo 
procesą, vidaus tvarkos tai
sykles, valgyklos darbą, tėvų 
švietimą ir 1.1. Mokytoja Lai
ma Stūglienė pradėjo rinkti 
medžiagą apie apylinkių kuni
gus švietęius Neseniai baigė 
darbą apie kun. Kazimierą 
Vaičionį iš Ceikinių, kuris, bū
damas politinis kalinys, rodė 
nuostabius žmogiškosios stip
rybės pavyzdžius. Mokytojas 
Lazaraitis mano, kad jų litua
nistė Laima, kuriai lygių vi
soje Lietuvoje nedaug, yra 
verta premijos. Jos paruoštos 
•i moksleivės tapo lituanis
tėmis ir dabar dirba rajono 
mokyklose. 

Fantastiškai skambėjo 
mokytojo Lazaraičio pasakoji
mas, apie įvairiapusį sveikos 
gyvensenos projektą, kuriame 
dalvvauja visų dalykų mokv-
tojai. dirbantys pagal integ
ruotą mokymą. Projektą fi
nansuoja dr. Jono Adomavi
čiaus fondas. Minėtas biologi
jos mokytojas pasiryžo sujung
ti tris mokymo dalykus: bio
logiją, literatūrą ir istoriją. Jis 
yra surinkęs keliasdešimties 
žymių žmonių biografijas ir 
ištyręs, kaip šie žmonės gyve
no, ar sveikai gyveno, kokias 
klaidas darė, kokiomis ligomis 
sirgo. Tokiu būdu patrauklia 
forma mokytojas diegia ne tik 
sveiko gyvenimo būdą. bet ir 
istorijos bei literatūros žinias. 
Šį darbą, kaip mokomąją prie
monę. Švietimo ministerija ža
da rekomenduoti kitiems mo
kytojams. 

Neįmanoma viename 
straipsnyje papasakoti to, ką 
Cirkliškio žemės ūkio mokyk
los mokytojai eksponavo biolo
gijos kabinete. Štai vienas sta
las buvo nukrautas sporto 
trofėjais, kuriuos, mokytojo 
Juozo Jarošo vadovaujami, 
laimėjo Cirkliškio sportinin
kai. Patys garsiausi čia yra 
sunkiosios atletikos meistrai 
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2002 m. Cirkliškio žemes ūkio profesinio rengimo centrą aplanke viešnia iš Tautos fondo dr. Rože Šomkaitė. 
Nuotraukoje (iš kaires): mokytoja Stasė Jasiulionienė, Bronius Lazaraitis, dr. Regina Švobienė. „Kaimo vaikai" 
organizacijos pirmininke, dr. Rože Šomkaitė, Regina Katyšova, mokyklos pavaduotoja ugdymui. 

Mokytoja Nijolė Joodakienė (viduryje) su moksleivėmis sėkmingai mode
liuoja ir siuva drabužius jaunimui iš medžiagos, kuria dovanojo Tautos 
fondas 

ir ši sporto šaka berniukų yra 
ypač mėgiama. Paskutinis jų 
laimėjimas — pirma vieta 
Lietuvos jaunių čempionate, 
trikovės varžybose. Sportas 
padovanojo ne tik daug laimė
jimų, bet ir vaikus iš prob
lemiškų šeimų sulaikė nuo 
blogų kelių. O Dainius Juod-
gudis ir Tomas Grinys tapo 
net respublikos čempionais. 

Ant kito stalo buvo išdė
lioti dailės mokytojos Jolantos 
Šisterovos vadovaujamų 
moksleivių darbai —jame bu
vo didžiulė šūsnis dr. Jono 
Adomavičiaus knygų „Kvies
lys sveikaton" iliustracijų. 
Cirkliškiečiai yra pasirengę 
iliustruoti visas Daktaro kny
gas. Ant kito stalo — nuosta
biausi karpiniai — tarsi tikrų 
liaudies meistrų pagaminti. 
Beje. viename mokyklos kori
doriuje mačiau sieną, ant ku
rios kabojo visų Lietuvos karo 
vadų portretai, kuriuos piešė 
moksleivė Violeta Murav
jovą. Tarp jų buvo ir dabar
tinio kariuomenės vado gen. 
Jono Kronkaičio portretas. O 
kariuomenė čia gerbiama. 
Prieš keletą mėnesių Cirkliš
kyje vyko kariuomenės šven
tė. Lietuvos kariuomenės 
padalinys iš Pabradės karinio 
poligono surengė mokomąsias 
pratybas, o salėje vyko iškil
mingas minėjimas, kur Teri
torinio gynybos štabo Švenčio
nių rajono padalinio vadovui 
majorui Algiui Jasiulioniui 
buvo įteikta moksleivių su
rinkta medžiaga apie jo tėvą 
— Justiną Jasiulionį, buvusį 
Lietuvos armijos kapitoną, 
aktyvų Nepriklausomybės ko
vų dalyvį. Mokytojui Lazarai-
čiui įstrigo buvusio karininko 
žodžiai, prasidėjus nepriklau
somybės judėjimui. Senukas 
atėjo pas jį ir pareiškė: „Jeigu 
reikės, aš žinau, kaip naudo
tis ginklais"... O jam jau buvo 
90 metų. Jis 150 rublių iš savo 
pensijos paaukojo Nepriklau
somybes fondui. 

Mokytojas prašė neužmiršti 
paminėti aktyviausios mo
kytojų kaimo kapelos muzi
kantės ir dainininkės, moky
tojos Stasės Jasiulionienės. 
kuri rašo eiliuotus scenarijus 
renginiams ir juos išradingai 
veda. 

Štai kokius gražius daly
kus diegia Cirkliškio žemės 
ūkio mokykla (dabar Švenčio
nių profesinio rengimo centro 
Cirkliškio skyrius). Todėl drą
siai galima pasakyti, kad 
Tautos fondo pasirinkimas 
įdukrinti šią mokyklą yra 
labai vertas. Bet tai žemės 
ūkio mokykla, kur rengiami 
miškininkai, siuvėjai, virėjai, 
smulkaus verslo organizato
riai, namų ūkio ekonomės, 
pasakysite, o ką tai turi ben
dra su dainavimu, su piešimu 
ar tautosaka? Tiesioginę, nes 
čia auginami visapusiški žmo
nes, kurie reikalingi visose 
profesijose ir visose ūkio šako
se. Štai viena mergaitė, besi
mokanti smulkaus verslo or
ganizavimo specialybes. 

vadovaujama ekonomikos mo
kytojos Danutės Kavaliukai-
tės, jau paruošė verslo planą, 
kaip ji savo namuose organi
zuos kaimo turizmą. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui lituanistė Regina 
Katišova su moksleiviu Da
riumi Pauliukevičiumi paruo
šė įdomų ir naudingą kovos su 
barbarizmais ir svetimybėmis 
žodynėlį „Verslininkų didžio
sios kalbos klaidos". Agrono
mijos mokytoja Lidija Gaižu-
tienė yra žinoma rajone kaip 
gėlininkė, jos paveikslai iš 
džiovintų augalų bei sėklų ža
vi ne tik rajono žmones. Ji 
mokyklos kolekciniame darže 
augina įvairių rūšių vaistažo
les, iš kurių gamina nuosta
baus skonio ir aromato lietu
viškas arbatas, aktyviai pro
paguodama dr. J. Adomavi
čiaus sveikos mitybos idėjas. 
Beje. trečiadienis mokykloje 
yra paskelbta sveikos mity
bos diena. Kaip sako mokyto
jas Lazaraitis, mokyklos val
gyklos virėjos, vadovaujamos 
Mildos Kaleckienės, yra to
kios išradingos, kad nuo pra
ėjusio rugsėjo valgiaraštis dar 
nebuvo pasikartojęs. Visi čia 
turi galimybę gerti vais
tažolių arbatą ir mėgautis 
šviežiomis sultimis, kurias 
spaudžia sulčiaspaude, pirkta 
už dr. J . Adomavičiaus fondo 
paaukotus pinigus. 

O mokytojos Nijolės Juo-
dakienės vadovaujamos moks
leives — būsimosioss siuvė
jos — iš nuoširdžiausios glo
bėjos Rožės Šomkaitės per 
Tautos fondą atsiųstų medžiagos 
atraižų siuva tokius puikius 
drabužius, kad jie respub
likiniuose madų demonstravi
mo renginiuose nenusileidžia 
Vilniaus mokykloms. Negali
ma nepaminėti Cirkliškio tau
tinių šokių kolektyvo (ir jo 
vadovių Onutės Marmienės 
bei Daivos Jasiulionienės), 
kuris jau penktą kartą iškovo
jo teisę dalyvauti Dainų ir 
šokių šventėje Vilniuje, beje. 
vienintelis toks jaunimo šokių 
kolektyvas rajone. 

Iš tiesų, kaip įdomu 
mokytis mokykloje, kur tokie 
išradingi mokytojai. O jų čia 
— per trisdešimt. Jie moko 
per 300 mokinių. Mokykla 
įsikūrusi nuostabioje vietoje 
— valstybės saugomame ar
chitektūros paminkle — Cirk
liškio dvaro rūmuose, taigi 
pati vieta skleidžia ypatingą 
dvasią. Šis dvaras yra buvęs 
Vytauto Didžiojo rezidencija, 
vėliau priklausė didikams 
Radviloms. Goštautams. XIX 
a. savininkai buvo šviesus 
Lietuvos bajorai Mostovskiai. 
Edvardas Mostovskis, Vil
niaus Bajorų dūmos narys, 
dalyvavo 1931 m. ir 1964 m. 
sukilimuose prieš rusų carą. 
už tai buvo baustas ir ištrem
tas į Sibirą. Dvare buvusi tur
tinga biblioteka, ja naudotis iš 
Vilniaus atvykdavęs netgi 
prof. Joachimas Lelevelis. Čia 
buvo Rytų Lietuvos kultūros 
centras. Manoma, kad 

Cirkliškio dvaro parką, kuris 
yra didžiausias visoje Lietu
voje ir užima 39 ha plotą, pro
jektavo garsus Europos parkų 
architektas Andre. Kadangi 
mokykla rengia miškininkus, 
parką tvarkyti imta savo jė
gomis. Mokytojas džiaugiasi, 

kad vyksta dvaro rūmų res
tauracija, kad didesnį susido
mėjimą rodo rajono savivaldy
bė, dėdama pastangas didžiu
lius Cirkliškio dvaro ansamb
lio sutvarkymo darbus įtrauk
ti į tarptautinę Phare pro
gramą. 

Kai nusistebėjau, kas ska
tino šios mokyklos mokytojus 
imtis viso šito didžiulio krū
vio, Bronius Lazaraitis pa
sakė: „Vidinis pasipriešinimas 
mus verčia veikti, gimdo 
mintis ir darbus. Mes idealis
tai. — atsakė jis. — Be to, atė
jo laikas, kai nieko nedaryti ir 
kažko laukti jau yra nusikalti
mas". Mat Cirkliškis — buvęs 
lenkų okupuotas kraštas. Čia 
ir dabar lietuvių gyvena ma
žiau kaip pusė. Prasidėjus so
vietinei okupacijai buvo pri
vežta kolonistų iš Rusijos, ku
riems niekas nerūpėjo — jie 
suniokojo puikius dvaro rū
mus, gražią aplinką apstatė 
karvidėmis, traktorių dirbtu
vėmis, sandėliais. Rūmus iš
gelbėjo tai, kad čia buvo įkur
ta žemės ūkio mokykla. Mo
kytojas per savo 40 metų dar
bo Cirkliškyje prisimena vi

sokių laikų. Štai Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, iš 
Visagino atvažiavę mokytis 
vaikai, pamatę lietuvišką kny
gą, šaukdavo: „Kam mums ta 
prakeikta lietuvių kalba!" Bet 
laikai keičiasi. Šiandien Cirk
liškyje dėstoma tik lietu
viškai, o vaikai iš lenkų ar ru
sų šeimų noriai renkasi lietu
viškas grupes. Praeities kon
fliktai jau liko istorija. 

O ateities planų — nors 
vežimu vežk — seniūnijoje su
rinkti kulinarinio paveldo 
palikimą. įamžinti šeimų isto
rijas, įsteigti etninės kultūros 
centrą, surinkti medžiagą apie 
nepriklausomybės ir pasiprie
šinimo kovų dalyvius, įrengti 
kraštotyros kambarį, žodžiu, 
stengtis Cirkliškio gamtinę, 
istorinę, kultūrinę aplinką 
panaudoti jaunimo ugdymui, 
turizmui bei poilsiui. Iš tiesų, 
teisus mokytojas Bronius La
zaraitis — tiems, kas ieško, 
galimybių mokykloje šiandien 
yra labai daug. O cirkliškių 
galimybės dar prasiplėtė, kai 
juos ėmė globoti Tautos fon
das. 

Audronė V. Škiudaitė 

2002 m. Vilniaus apskrities Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorius -J. Vasiliauskas apdovanoja 
aktyvius projekto „Būkime sveiki" dalyvius, Cirkliškio moksleivius Ričardą Kuliešių ir Editą Sadaunykaitę. 

Vidinis pasipriešinimas mus verčia veikti, gimdo mintis ir darbus. Mes - idealistai. Be to. atėjo laikas, kai nieko 
nedaryti ir kažko laukti jau yra nusikaltimas. - taip masto Švenčionių rajono Cirkliškio žemes ūkio profesinio 
rengimo centro mokytojai. Jų grupele prie cirkliškiečių eksponatų Vilniaus krašto amatų šventėje 2002 m. 

2000 m. Seimo narvs Vytautas Cinauskas (iš dešines*, Cirkliškio ž u profesinio ren: 
Valierius Navickis ir mokvtojas Bronius Lazaraitis aptar ia busimo rengimo scenarijų. 

rimo centro direktorius 
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Siūlo darbą 

Pro Care agency 
Vve are looking for English speaking 

nannies, caregivers. housekeepers. We 
have live-m or come & go FT/PT posi-

tions. Please call: 847-391-4164. 

.Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu, 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 

Dalias I n - H o m e C a r e Agen. 
Inc. {darbiname senelių ar 

vaikų priežiūroje, n a m ų valyme. 
Tel . 7 7 3 - 2 4 7 - 6 1 2 9 a r b a 

3 1 2 - 3 7 1 - 4 4 4 5 . 

Ieškomi d a r b i n i n k a i valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

S k a m b i n t i po 6 v.v., 
te l . 815-439-0037. 

SPA CONSTANTINB 
REIKALINGI 

• manikiūristai 
• masažistas-terapistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 

Tel. 708-945-8051, Conie. 

Skubia i reikal ingi va i ruotoja i -

pe rk raus ty to j a i Skokie 

p e r k r a u s t } m o kompani ja i . 

T e l . 847-673-3309 . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Window VV ashers/Gutter Cleaners 
Mušt ha\e own car. 

Men & Women 1-3 person teams. 
Mon-Sat 7am-5pm. 

full time or part time 
Make S100+ per person. PA1D DAILY 

No experience needed. 
English reuuired. 

Residential or.K/siiburbs & cit>. 
Come todav &'start tomorrow. 

515 E. Golf Rd.# 20X Arhngton Hts. 
(Arlington Office Square) 

190 to Ari Hts. Rd., Nonh to Golf. SE 
corner 

Across from Vali: Produce. 
Ask for Wi l l . 

S i ū l o i š n u o m o t i 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645; 2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg . bu tas 67 & Whipple 
apyl. $415 į m ė n . + „security*' 

Tel . 773-434-4543 ' 

Išnuomojamas naujai 
suremontuotas 
2 mieg. butas 

M a r ą u e t t e P a r k raj. 
T e l . 708-955-2808 

House for rent, 4 bdrms, lvg room dining 
room combo, full basemem. walk-in 

pantry. eat-in kitchen. Mde dnve. large 
fenced in yard. Close to shopping. trans-

portaiion, schools and more 
Tenant pavs utilitiev credit check. 

referen'ces SI,4(X). pets OK. 
Call 708-243-2603. 

Arcfaer&Kostner 2 bedroom 
apartment for rent. Large 

living room. iarge kitchen. 
laundry available. 
TeL773-230-9019, 

630-789-0489. 

House for rent. 5 bedroom. 
2 bath, large kitchen with 

appliance. hard wood floors. 
57 St.& S. Kostner Ave. 
, Tel 773-230-9019. 
:i 630-789-0489. 

I š n u o m o j a m a s nauun dekoruotas. 
modernus 2 mte«. butas su virtuves 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amiiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

66 Pi. ir Marąuette Rd. 
Tel. 708-656-6599 

I š n u o m o j a m a s 3 mieg. butas 
Marąuette ir Whipple apylinkėje. 

su užrakinamu kiemu mašinai 
$600 į mėn. + ..security". 

Tel . 773-434-0706 a r 
773-476-5171. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Bntihton Parke. 

Šalia mokvkla ir bažnyčia. 
Tel . 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

I š n u o m o j a m i 2 a t s k i r i k a m 
b a r i a i š a l i a H a r l e m i r 

A r c h e r : i š n u o m o j a m i 1 
m i e g . b u t a s p u s r ū s y j e i r 2 

m i e g b u t a s S u m m i t r a j . 
T e l . 7 0 8 - 4 7 6 - 1 1 8 4 , 

7 0 8 - 4 7 6 - 1 1 5 5 

- --.yssssss^T^--- _ -

VILNIUS 2003 
KELIONĖS 1 DAINLĮ IR ŠOKIU ŠVENTĘ FINNAIR 

ir kitomis oro linijomis iš įvairių JAV miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street 
Douglaston, NY 11363 

Tel . 718-423-6161 1-800-77-VYT1S 
Fax. 718-423-3979 

E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pency1ar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: broneb@aol.com 

^^m^^&i^^^ss^s^^^^si^^^^^į^^s^^s^sss^s^msm 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARG0į> ; 

į \ UETUVA. LATVIJA, ESTUA. BALTARUSIJA. KARALIAUČIAUS SRITIS 
st» 1-800-775-SEND 

I IŠSIUNČIAME K A S SAVAITĘ | 

s, ATLANTIC 
į i įpressCorp. 

PARUOŠIAME IŠKVETMUS. VIZOS PRATESINU I 
708-599-9B80 B801 TBThAve BRDC 
773-434-7919 27" 9 Į j T tt Bfcf 3HCAGO, ICE06 

A m b e r cons t ruc t ion C o . 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding". atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„L icensed , insured , b o n d e d " 

S k a m b i n t i Sigitui, 
tel . 773-767-1929. 

A & S 24HRS.7DAYS 
77&631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Medžio d a r b a i , e lekt ra , 
santechnika, grindys, dažymas.-
Aukš ta d a r b ų kokybė , žemos 

ka inos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 

contractor CONSTRUCT 
312-388-8088; 
312-493-8088 

ZiL 
I U C T I O N 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai: 
keramikos plytelės; „sidings". 

„soffits", „decks", „gutters'.plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas. 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Nugr iauname garažus , porčius, 
dekus . Išgriauname vidaus 
sienas. Išvežame šiukšles. 

Perkraustome. 
Tel. 630-965-0479; 

630-654-1024. 

Siūlo po i l s io v i e t a s 

S l a u g o s p a s l a u g o s 

Siūlome pailsėti naujame 
erdviame name Druskininkuose, 

greta Jonyno galerijos. 
Informacija JAV tel. 303-526-

7639, email : raamuune@one.Lt 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOKXatAFA\K 
IRMĖGĖJANE 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

rriūsų patogiu „lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3 3 1 4 W . 6 3 S t . 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

{ va i r i os p a s l a u g o s 

Pr i imame gyventi žmogų su mai
t inimu, priežiūra a rba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780, Loreta. 
Gal ima palikti žinutę. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei i kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

„Lithliania: The Indestructible Soul" 
by Haro ld VVilson 

Galima šią knygą, rašytą angių kalba. 
užsisakyti paštu: 
Baltic Bookshel f 
P.O. Box 3314 

C r o f t o a M D 21114, U S A 
wvw.goecf f ies.com/baJt icbook 

Knygos kaina (su persiuntimu) $28 

KEPYKLA IR DEL IKATESAI 
6216 W. Archer Ave . , Ch icago, IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
1 Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
> Siunčiame mūsų produktus UPS 
1 Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAV INĖS 
Kepyklos produktai ir užkandž ia i miesto c e n -

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

**&£jmg t 
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Always VVith Flowers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p 
• Pristatome JAV. Lietuvoje Ir pasaulyje 
• www.alwayswithtlowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Just ice, IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Atlieku gydomąjį masažą - galvos 
skausmai, stuburo ataugos, nemiga 

Galiu atvykti į namus. 
Tel. 630-768-6816 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E ' 
D R A U D I M A I l 

Automobilio, namų. • 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašvkhe Rasos — kalba lietuviškai I 
5 7 1 0 W . 9 5 S t . . O a k Lavvn, I L I 

708-423-5900 i 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
A L T O M O H I i a NAMU, SVFJKATTK 

IR G V \ \ » S DRALTJIVIAS 
Agentas Hrank Zapoiis ir Off. Mcr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškat. 
F R A N K Z A P O L I S 

3208 1/2 VYest 95 th S t r ee t 
T e l . 708-424-8654:773-581-8654 

K i r p ė j u p a s l a u g o s 

Sa lone . . M i r a ž a s " k i rpė j a 
S K I R M A N T Ė tvarko piaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvvksta į kliento namus. Sa lono 
„ M i r a ž a s " tel . 708-598-8802: 

n a m u tel . 708-612-9524. 

K I R P Ė J A , turimi didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

at l ieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
T e l . 773-918-0851 ; 

773-844-3649. Regina 

Kraustymosi paslaugos 
M O V T N G 

I lgamet i s profes ionalus krausty
m a s Čikago je ir i ki tas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-^87-9144 
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Audrius Mikulis & * * . 
Tel.: 630-205-9262 - ^ Z 

Pager. 773-260-3404 -"??**"-* 
E-maii: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
" Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
• m Landmark 
—***• properties ^ 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

GrtuOį. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavra. Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

O" -2L P r o - T e a m 
Bus.: 70S-361-0800 
Voke VIA 77"t«54-7X2» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i .mayerč worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘMAYER Profesionaliai ir 

-.ų/mmgai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S P'ospect, Ciarer.aon 
Hilis. Ilimois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630 -745-7593 

630 -325 -7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste f 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkamavmas 
Prieš parduodant 

ar pertom. 
kreiDkites \ 

Drake Reartor 

— Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
ikainoiu nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansine, paskolą. 

O ' F L A H S R T Y fcEALTOFiS 
& 3 U 1 L D S R S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A JONAVIČIENĖ 
708 -430 -1000 
708-598-6501 

m o b . 708 -203 -5242 
j o n a v i c i u s ® h o m e . c o m 

Detamis , Inc . 

Lolita Rasimavičiute 
REALTOR 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbc. 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analize.. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail". lolita.rasima@century21 .com 

Parduoda 
Lake Thunderbird, Putnam. II. 
F.nioy the wonders of nature in a 

forestlike setting. Bountiful wild!ife, 
stoeked lake. 2 hours West of Chicago. 

Homes and lots available. 
Realtv čonnections Christina Balčius 

815-437-9159. 

l . e m o n t - ? year s ing l c 
f a m i l y h o m e , \vood floors. 

j a c u z z i . finished h u g e 
basement . 

T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 8 5 9 5 

AT2A W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIV IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • W-WW.MAZEIKA.COM 

BICBNT 3HS7JBAMCE AGHB1CY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST„ OAK LAWN. IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

PIRKSIU 
P i r k s i u n a m ą M a r q u e t t e P a r k 

a r B r i g h t o n P a r k r a jonuose . 
T e l . 773-510-8941 

708-387-9144 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-585 9500 

r- f f l t * . ' ^ ' •?' . . '" ' : 

&^youcanjustc^lftaoud9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own sepafate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been new!y 
des igned and features an individual video screen. Ot course. the sense of well being you'l! 
feel when f ly ing on this sophist icated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenit ies. It's also the result of an enhanced quality of service you'l l 
f ind only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
www.scandinavian.net 

I t ' s S c a n d i n a v i a n 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pency1ar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
mailto:raamuune@one.Lt
http://wvw.goecffies.com/baJticbook
http://www.alwayswithtlowers.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
file:///vood
http://W-WW.MAZEIKA.COM
http://www.scandinavian.net


Europos Sąjungos valstybės tur i dalintis su Lietuva 
rytinių sienų kontrolės našta 

Atkelta iš 1 psl . 
Premjeras pabrėžė, jog ypa

tingas dėmesys ES išorinės sie
nos administravimo srityje tur i 
būti skiriamas pasienio tarnybų 
pareigūnų mokymui pagal ben
drą programą. „Specializuotas 
regioninio ar visos ES masto 
tokio apmokymo centras galėtų 
įsikurti Lietuvoje", teigė A. Bra
zauskas. 

landas Paksas per ES valstybių 
ir vyriausybių vadovų darbo va
karienę ketvirtadienį sakė, kad 
Lietuva remia greitą irakiečių 
savivaldos atkūrimą. R. Pakso 
nuomone, Jungt in ių Tautų (JT) 
ir jos agentūrų potencialas bei 
patirtis turi būti deramai išnau
doti Irako a ts ta tymo darbuose, 
vietinės valdžios formavime bei 
humanitar inės pagalbos užtik
rinime. 

Prezidentas įsitikinęs, kad 
turi būti išnaudotos visos gali
mybės, kurios atsiveria priėmus 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1483, panaikinančią sankcijas 
Irakui bei leidžiančią jo tu r tus 
panaudot i Irako tautos reik
mėms. 

Prezidentas taip pat pabrė
žė, jog Lietuva pasiryžusi ak
tyviai dalyvauti Irako atstaty
me. Tuo tarpu prezidentas Ro-

Vilnius ir Maskva pasirašė dokumentą dėl Karaliaučiaus tranzito 
Atkelta iš 1 psl . 

Susitarime numatoma, kad 
nuo liepos 1 dienos tranzitu per 
Lietuvą į ir iš Karaliaučiaus sri
ties vyksiantys Rusijos piliečiai 
privalės turėt i supapras t in to 
tranzito dokumentus a r supa
prastinto tranzito geležinkeliu 

dokumentus. Pastaruosius iš
duos tranzitiniuose traukiniuo
se dirbsiantys Lietuvos konsu
liniai pareigūnai. 

Nuo vasario 1 dienos Lietu
va sugriežtino pasų režimo rei
kalavimus t r a n z i t u vykstan
tiems piliečiams. 

Tokia tvarka įvesta sie
kiant, kad Rusijos piliečių tran
zitas per Lietuvos teritoriją 
nesukl iudytų valstybei prisi
jungti prie Šengeno erdvės. Šen
geno su ta r t i s reglamentuoja 
laisvą judėjimą per sienas tarp 
jos valstybių. 

Legendiniam „Lithuanica" skrydžiui pakilo kauniečiai lakūnai 
Atkelta iš 1 psl . 
nuo apledėjimo apsaugančios 
sistemos. Šiame lėktuve sumon
tuoti du varikliai, kurių galin
gumas prilygsta vieno legendi
nio lėktuvo „Lithuanica" varik
lio galingumui. 

Skrydžio maršrutą lakūnai 
pasirinko kuo panašesnį į įvy-
kusįjį prieš 70 metų. Tačiau, 
nors S. Darius ir S. Girėnas 
įveikė Atlantą be tarpinių nusi
leidimų, jų skrydį pakartosian
tys kauniečiai tūps Islandijoje ir 
Kanadoje prisipildyti kuro. 

Be nusileidimo lakūnai ke

tina skristi ne ilgiau nei 10 
valandų, pa ts skrydis truks apie 
32 valandas. 

Planuojama, kad V. Ramo
nas ir G. Staniulis į Lietuvą grįš 
liepos 19 ar 20 dieną, keliom 
dienom vėliau, nei 1933 metų 
vasarą žuvo S. Darius ir S. Girė
nas. 

1933 metų liepos 15 dieną 
du lietuviai iš Amerikos be nu
tūpimo nedideliu vienmotoriu 
lėktuvu „Bellanca", pavadinę jį 
„Lithuanica", bandė iš New 
York'o be nutūpimo perskristi 
Atlanto vandenyną ir pasiekti 

Kauną. Sėkmingai įveikę At
lantą ir didžiąją Europos dalį, 
dėl iki šiol neišaiškintų prie
žasčių jie žuvo liepos 17 dieną 
tuomet in iame Vokietijai pri-
klaususiame Soldino miške (da
bar Lenkijoje), belikus vos ke
liems šimtams kilometrų iki ke
lionės tikslo. 

Tai buvo rekordinis tam me
tui skrydis pagal ilgumą be nu
tūpimo. 

Šiemet, minint tragiškai pa
sibaigusio skrydžio 70-ąsias me
tines, Lietuvoje bei Lenkijoje 
vyks daugybė renginių. 

Karo narai apžiūrės nuskendusį Lietuvos karo laivą 
„Prezidentas A. Smetona" 

GAJI LIETUVIŠKA ČIKAGA D R A U G A S , 2003 m. birželio 21 d., šeš tadienis 

Atkelta iš 1 psl . 
Suomijos įlankos dugne gu

lintį 62 metrų ilgio ir 7.5 metrų 
pločio laivą pirmasis aptiko Es
tijos žvejybos laivas, laivo lie
kanas užkliudęs žvejvbos tink
lu. 

V. Mass sakė, kad laivo lie
kanos yra 75 metrų gylyje už 20 
jūrmylių nuo Estijos krantų. 

„Kliudęs miną, nuo sprogi
mo laivas suskilo į dvi ar net 
tris dalis. Iš 70-ties įgulos narių 
žuvo 28, 27 jūreiviai buvo 
sužeisti", pasakojo V. Mass. 

Minų laivas buvo pastatytas 
Vokietijoje 1917 metais. 

Kaip rašoma Krašto apsau
gos ministerijos t inklalapyje, 

1927 m. Lietuvos vyriausybė iš 
Vokietijos nupirko minų traluo-
toją, kuris iki 1932 m. sausio 1 
d. saugojo Lietuvos jūrų pa
krantę. 

Šiam laivui buvo suteiktas 
tuometinio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos vardas. 

1935 m. rugpjūčio 1 d. Lie
tuvos kariuomenės vado genero
lo S. Raštikio įsakymu buvo 
įsteigtas mokomasis karo laivas 
„Prezidentas A. Smetona". 

Pirmuoju Lietuvos karo lai
vo vadu buvo paskir tas jūrų ka
pitonas Antanas Kaškelis, o ar
tilerijos karininku laive — leite
nantas Povilas Labanauskas. 

1935 m. rugpjūčio 1 d. yra 

oficiali Lietuvos Karinių jūrų 
pajėgų įkūrimo data. 

1939 m. gruodžio 1 d. P. La
banauskas buvo paskirtas karo 
laivo ..Prezidentas A. Smetona" 
laikinuoju vadu, jam suteiktas 
kapitono leitenanto laipsnis. 

1940-siais Lietuvą okupa
vus Sovietų Sąjungai, karo laivą 
..Prezidentas A. Smetona", kaip 
ir visą Lietuvos kariuomenės 
ginkluotę ir technikos bazę, pe
rėmė sovietai. 

Laivas atiteko NKVD Bal
tijos apygardos pasienio tarny
bai, o 1941 m. birželį prasidėjus 
nacių Vokietijos ir SSRS karui, 
laivas buvo priskirtas sovieti
niam Baltijos laivynui. 

Parengtas anksčiau laiko pensiją gauti leisiantis įstatymas 
Atkelta iš 1 psl . 

Naujas įstatymo projektas 
numato, kad išankstinis išėji
mas į pensiją nebūtų finansuo
jamas kitų pensininkų ar dir
bančių gyventojų sąskaita, ne
skatintų ankstyvo pasitraukimo 
iš darbo rinkos, nes anksčiau 
pradedama mokėti pensija kiek-
vieną^mėnesį būtų 0.4 proc. ma
žesnė, palyginti su ta, kurią as
muo gautų sulaukęs pensinio 
amžiaus. 

Sumažinta pensija būtų mo
kama ir asmeniui sulaukus pen

sinio amžiaus. Taip per visą 
pensijos gavimo laiką iš valsty
binio socialinio draudimo fondo 
būtų išmokėta tokio pat dydžio 
suma, nepriklausomai nuo išėji
mo į pensiją momento. 

Asmeniui, nusprendus se
natvės pensiją ^au t i likus 5 me
tams iki pensinio amžiaus, ir 
per tuos metus nesusiradus dar
bo, jo senatvės pensija sumažė
tų 24 proc. 

Pavyzdžiui, jeigu gyventojui 
priskaičiuota 325 litų pensija 
būtų pradėta mokėti 5 metais 

Lietuva perdavė Latvijai buvusį sovietų smogiką 
Atkelta iš 1 psl . 

I. Gorban išduotas Latvijai 
už sunkius valstybinius nusi
kaltimus šioje valstybėje. 

Tačiau I. Gorban išdavimo 
procedūra užtruko, nes jį nu
spręsta apklausti, kaip galėjusį 
dalyvauti nužudant 7 Lietuvos 
muitinės ir policijos pareigūnus 
bei 1 sunkiai sužeidžiant Medi
ninkų pasienio poste 1991 me
tais. I Gorban buvo surengta 
akistata su vieninteliu po sun
kaus sužeidimo išgyvenusiu 
Medininkų žudynių liudininku 
Tomu Šernu. 

Po tyrimo Generalinis pro
kuroras Antanas Klimavičius 
pareiškė, jog buvęs sovietų smo
gikas žudynėse nedalyvavo ir 
gali būti išduotas Latvijai. J i s 

sužeidimo išgyvenęs T. Šernas 
atpažino I. Gorban kaip vieną iš 
žudynių dalyvių. Tačiau pats T. 
Šernas interviu televizijai teigė 
per akistatą I. Gorban atpaži
nęs. 

Kaip teigia Generalinė pro
kuratūra, Lietuva, išduodama 
kaltinamąjį, vykdo Europos 
konvencijos dėl ekstradicijos, 
taip pat Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos sutart ies dėl teisinės 
pagalbos ir teisinių santykių 
reikalavimus. 

Lietuvos generalinės proku
ratūros teigimu. Medininkų žu
dynių baudžiamojoje byloje to
liau atl iekamas ikiteisminis ty
rimas, ir prokurorai yra įsitiki
nę, kad visi šio nusikaltimo da
lyviai bus teisiami Lietuvoje 

taip pat paneigė, jog po sunkaus 

2004 m. vyriausybės laukia sunkūs išbandymai 
Atkelta iš 1 psl. Jame pabrėžiama, kad vy-
ir labai atidžiai planuoti išlai- riausybė negalės didinti ES iš-
das, nes, norint išsaugoti pag
rindines paslaugas ir dabarti
nes socialines išlaidas, taupyti 
beveik nebėra iš ko", pažymi
ma TVF dokumente. 

mokų žemdirbiams iš savo iš
teklių negavusi ES išmokų ar
ba neperžiūrėjusi savo planų 
del nuosavybės ir indėlių grąži
nimo 

anksčiau, kiekvieną mėnesį jam 
būtų mokama po 247 litus, o jei
gu pensija būtų pradėta mokėti 
iki pensijos likus vieneriems 
metams, būtų mokama po 309 
litus. 

Seimas pritarus šiam įsta
tymo projektui, gyventojams, 
kurie nenorės dėl išankstinio 
pasitraukimo iš darbo rinkos 
netekti dalies senatvės pensijos, 
bus palikta galimybė naudotis 
nedarbo draudimo išmokomis 
bei darbo biržos paslaugomis ir 
vel įsitvirtinti darbo rinkoje. 

* L ie tuvo je k e t i n t a k u r t i 
k e l i a s l a i svąs i a s e k o n o m i 
n e s zonas, bet tik Klaipėdos 
laisvoji ekonomine zona (LEZ> 
pernai pradėjo veikti. Čia jau 
dirba dvi užsienio kapitalo ga
mybos įmonės, rengiasi įsikurti 
dar kelios. Iš kelių variantų 
Europos Sąjungos žinovai uos
tamiesčio LEZ išrinko kaip tin
kamiausią moderniam logisti
kos centrui kurti. <LŽ-Elta> 

* 2002-2003 m. p a s a u 
l inės k o n k u r e n c i n g u m o a ta 
ska i t o s , kurią neseniai paskel
bė Pasaulio ekonomikos foru
mas, duomenimis, pagal dabar
tinį gebėjimą konkuruoti tarp
tautiniu lygiu Lietuva yra 49 
vietoje iš 75 valstybių. Ji gero
kai lenkia Rusiją ar Ukrainą, 
tačiau atsiduria besirengiančių 
stoti į Europos Sąjungą valsty
bių sąrašo pabaigoje. (KD-Elta) 

* L i e tuva i įs tojus \ E u r o 
pos Sąjungą, apie pusė į ES 
valstybes važinėjančių sunkia
svorių automobilių vežėjų gali 
pamiršt i ankstesnius kelius. 
nes jų automobiliai neatitinka 
keliamų ekologijos reikala
vimų (VŽ-Elta) 

STASĖ E. S E M Ė N I E N Ė 

Lietuviškoji išeivija Čika
goje yra pati gajausia, veik
liausia bei kūrybingiausia iš 
etninių grupių. Ar kita kuri 
tautybe gali parodyti tokį 
kultūrinį bagažą, kaip lietu
viai? Čikagos lietuvių kultū
rinis gyvenimas verda, verpe
tais kunkuliuoja lyg neuž
gesęs ugnikalnis, dar karš ta , 
neatvėsusi lava. Kurioje kitoje 
etninėje grupėje galima rast i 
tokią kupiną kraičio skrynią, 
kaip pas lietuvius: beveik 100-
to metų senumo savą dien
raštį, artėjančią prie auks inės 
sukakt ies Lietuvių operą, litu
anis t ines mokyklas, Pedago
ginį institutą, fondus, muzie
jus , meno galerijas, koncertus, 
meno parodas, teatro festiva
lius, šalpos ir kitas organizaci
jas , mokslo ir kūrybos simpo
ziumus, šokių šventes, chorų 
bei taut inių šokių ansamblius , 
sporto rungtynes ir da r daug 
daugiau?! 

Kaip darbštuole Birutė J a 
sait ienė sėja ir nuima derlių 
labdaros dirvoje, taip kita bi
telė stropuolė, LB Kultūros ta
rybos pirm. Marija Remienė, 
kaupia medų į lietuviškos 
kul tūros avilį. Ji nuolatos 
užsimoja stambiais siekiais. 
Štai rugsėjo mėnesį ji pra tur
tins čikagiškius pasaulinio 
masto Lietuvos operos žvaigž
dės sol. Violetos Urmanos-
Urmanavičiūtės koncertu. V. 
Urmana labai sėkmingai dai
navo Metropolitan operoje su 
Placido Domingo. San Fran-
cisco operoje bei kitose pasau
linėse scenose. 

Ta rp daugybes už ta rnau ta i 
įgytų vainikų M. Remienė tur i 
vieną ypatingą - lietuviško 
tea t ro atgaivinimą Čikagoje. 
Lietuviai, it žuvys be vandens , 
nemoka gyventi be teatro . 
Todėl jau ir ant rabangia i buvo 
Čikagoje įkūrę teatrą, su
t raukdami profesionalus ak
torius, šalia mėgėjų vaidin
tojų. Tačiau, deja, po ilgesnio 
laiko jis nuščiuvo, laiko tėk
mes nešamas . 

1999 m. sausyje M. Remienė 
žiniasklaidoje paskelbė kvieslį 
į organizacinį teat ro darbuo
tojų susirinkimą: turinčius 
talentų, norinčius vaidinti ir 
pamėgusius teatrą. Režisierė 
jau buvo pasižadėjusi - tai 
akt. Audrė Budrytė. Po mė
nesio įvyko steigiamasis susi
r inkimas ir su didžiausiu en
tuziazmu buvo įkurtas Čika
gos ..Žaltvykslės" dramos 
sambūris . LB Kultūros tary
bos globojamas. Tai ne tik ro
mantiškai gražus, bet ir labai 
prasmingas pavadinimas -
pelkių žiburėlis arba klajojan
ti laukų švieselė. Vardą parin
ko patys aktoriai. 

J a u tų pačių metu rugsėjo 
19 d. čikagiečiai scenoje iš
vydo pirmąją premjerą - Petro 
Vaičiūno komediją ..Tuščios 
pastangos". Žiūrovų sugūžėjo 
per 700. kai kurie turėjo grįžti 
namo del vietos stokos. Pasi
sekimas t r iuškinant is! Akto
riai buvo: Violeta Drupai tė . 
Giedrė Gillespie. J u s t ė Ja t -
kauskai te . Egle Juodvalkė. 
Pranciškus Ivinskis. Viktoras 
Jaš inskas . Irena Kazacen-
kaitė. Žilvinas L'sonis. Jonas 
Variakojis. Arimas Žentikas. 
Rima Žukauskaitė . Dekoraci
jos - dail. Rasos Sutkutes . 
Šviesų efektus valde Juozas 
Ulevičius. 

Visi noriai dirbo, stengėsi, ir 
kitais metais kovo men. pa
rengtas an t r a s pas ta tymas -
poeto Juozo Erlicko montažas 
..Blinkuvos poeto pagerbi
mas". Meno pamėgimo įkarš
tis neatslūgo, ir tais pačiais 
metais, lapkriti . Teatro festi
valio scenoje buvo at idengtas 
tretysis spektaklis - Mariaus 
Ivaškevičiaus „Kaimynas". 

2002 m. birželio 9 d. - ket

vir tas is s ambūr io pasirody
mas su l inksma Žemaites 
komedija „Trys mylimos" (la
bai sėkminga i debiutavo nau
ja režis ierė Ilona Čiapaitė, 
profesionalė, režisūrą baigusi 
Lietuvoje*. 

J a u n a t v i š k a s veržlumas ne
atlyžo, ir š. m. gegužės 18 d. 
pakrypo į t a rp t au t in ius van
denis su d r a m a t u r g o Tennes-
see VVilliams „Pasmerk t i na
mai". Rež. I. Čiapai tė tiesiog 
sublizgėjo, įveikdama šį 
„kietą r iešutą" - sunkią psi
chologinę amerikiečio dramą. 
Šokio choreografe - Lina Bu-
lovaitė. Gaus ia i sus i r inkusi 
publika įvertino meistr iškai 
įveiktą, puikia vaidyba 
pagrįs tą g i laus mąstymo eigą. 
. .Žaltvykslės" išvykos buvo 
„užsienin": Detroi tan, Cleve-
landan (2 ka r tus ) , PLC (Le-
monte , IL). Visi aktoriai pra
gyvenimui d i rba k i tus įvairius 
da rbus . 

P i r m a m e vaidinime beveik 
tuzino ak tor ių gretose buvo 
viena g imusi Lietuvoje, t rys -
JAV-ėse, o likusieji - naujieji 
ateiviai . Širdis apsalo, pama
čius, kad „pelkių žiburėlio" 
žėrėj imas p r i t r aukė tiek jau
natviškos jėgos iš Lietuvos. 
Tai n e p a p r a s t a s , išimtinis bei 
dž iug inan t i s reiškinys, pri-
mas inęs visų išskėstom ran
kom lauk iamos Lietuvos jau
nuomenės . „Žaltvykslė" neša 
galingą viltį, jog toji klajojanti 
laukų švieselė da r ilgai žibės 
ir rodys kelią ki t iems nau
j iems a te iv iams - mūsų Lietu
vos pas id idžiavimui - atei t i ir 
į k i tas s r i t i s , tokias , kaip Lie
tuvių Bendruomenė ir šalpos 
organizacijos, ta ip ištrošku
sias „naujo, jauno_ kraujo" ir 
l aukianč ias metų metais ener
gingai varomos veiklos Lietu
vos labui pagyvinimo! 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 
773-S85-9500*FAX 773-5*5-8284 

. 'S-C3S. 

savafde-

adresas. 

miestas. 

teiet 

it ANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu a r t a faksu: 
DRAUGAS 

4545 VV 63rdSt 
Chtcago. !L 60629 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1 847 805 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui Mokame grynais 
kiekviena diena. 
Minute Maid 7562 N Milwaukee, 
Chicago, IL 60631 1 847 647 
0433 Kalbame ir rusiškai Klausti 
Įuriįaus arba Leonido 

1 773 838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teises CDL 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 - 8 0 0 - 9 9 4 - 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 4 4 1 0 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Fune ra l Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Arche r Ave. 

5200 W.95 St. 9900 W . 143 St. 
O a k Lawn, IL O r l a n d Pa rk . IL 

12401 S. Arche r Ave. 
(& Derby Rd.) 
A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

CAROLINA JANITORIAL. Inc. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

IVA 
1 708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai Įvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

MARINA 
1-847 3290202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučiu, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija del taksu 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

HALINA 
1 708-453 5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773 395 8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N Pulaski 
Seneliai, vaikai 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje bran 
giai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 7 7 ^ 5 8 5 - 9 5 0 0 ar 

užsukti i DRAUGO admin 
istradją adresu 4545 W. 

63 St, Chicago IL 60629 

MAUMĄ HįV S I U N T I M A I L A I V U 

mmmm IR LĖKTUVU PER 
B A L T I A E X P R E S S 

C O . L T D 
4545 WEST 63 STREET. CHICAGO. IL 60629 

Td. 1-800-SPARNAl: 1-800-772-7624 
D i r b a m e nuo p i r m a d . iki p e n k t . n u o 9 v.r.-6 v.v.; ketv . 

9v.r.-8 v.v.; 
š e š t a d . 9 v.r.-3 v.p.p. 

6W I.IVKI/V BI.VO. F.I.K GROVK VII.I.AGF.. II. 60007 
Tel. 1-800-AMBFR \ P : 1-800-262-3797: 
Fax 1-847 952-0653: Tel. 847-952-SUKI. 

D;irbo luitas nuo I iki V 9 v.r - 5> p p 
Siuntiniai automatiškai apdrausti $100. 

i 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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AtA k u n . S t e p o n a s Ma
tul is , MIC, Lietuvos Šv. Jur
gio provincijos vienuolis, trum
pai sirgęs mirė 2003 m. bir
želio 18 d. Nottingham ligo
ninėje (Didžioji Britanija), su
laukęs 85 metų amžiaus. J 
marijonų vienuolyną įstojo 
1935 m., kunigu įšventintas 
1946 m. liepos 21 d. Daug 
metų gyveno Nottingham vie
tinėje t. marijonų parapijoje ir 
darbavosi plačioje apylinkėje 
ne tik lietuvių bet ir vietinių 
katalikų sielovadoje. 

L e m o n t o LB va ldyba vi
sus kv ieč ia į birželio 29 d. 
ruošiamą gegužinę, kuri vyks 
PLC sodelyje ir prasidės 12 
vai. Šia gegužine atidaromas 
vasaros sezonas Lemonte. Bus 
prisiminti ir pasveikinti visi 
Jonai ir Jonės, švęsime Pet
rines, o linksmą programą at
liks Stasė Jagminienė. Gros 
naujas muzikinis vienetas, 
veiks įdomi loterija, o jau 
vaišių skanumėlis — ką ir be
kalbėti! Visi kviečiami atvyk
ti, pasižmonėti, pasišokti, pa
dainuoti ir smagiai praleisti 
sekmadienio popietę. 

Ziono L ie tuv ių evange
liku liuteronų ir ..Tėviškės" 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos organizuoja 3-12 m. 
amžiaus vaikams ,,Biblijos va
saros stovyklą", kuri vyks lie
pos 21-25 d. Ziono parapijos 
patalpose. Vaikai susipažins 
su pagrindinėmis Biblijos 
sąvokomis ir istorijomis, ben
draus, dainuos, kartu ruoš 
projektus. Užsiėmimai vyks 
nuo 9:30 v. r. iki 12:30 v. po 
pietų. Grupės sudaromos pa
gal amžių ir kalbą (lietuvių ir 
anglų). Registruotis reikia iki 
liepos 18 d. Telefonas: 708-
422-1433: adresas: 9000 S. 
Menard Ave, Oak Lawn. IL 
60616; e-paštas: 
z ionl i th lu theran@aol .com 

Cicero l i e tuv ių te lkinyje 
birželio 22 d., sekmadienį, 
ruošiamas Baisiojo birželio 
įvykių paminėjimas. Šv. Anta
no bažnyčioje 9 vai. Mišias už 
mūsų tautos kankinius, iš
tremtuosius ir sugrįžusius iš 
Sibiro, kurie kenčia dėl pa
laužtos sveikatos, aukos kun. 
Kęstutis Trimakas. Tuojau po 
Mišių parapijos salėje bus 
kun. dr. K. Trimako paskaita, 
ilgiau sustojant prie mūsų 
tautos kankinių istorijos. Po 
paskaitos Janutė Casey ir dr. 
P. Vytenis Kisielius paskaitys 
hetuvių poetų tam laikotar
piui skirtas eiles. Paminėjimą 
rengia Cicero LB apylinkė ir 
ALTo valdyba. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti, savo gau
siu dalyvavimu parodyti, kad 
nepamiršome savo tautos tra
gedijos. 

Š iandien , birželio 21 d., 6 
vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje bus V. Pa
kalniškienės knygos vaikams 
sutiktuvės. Įėjimas nemoka
mas. Visi maloniai kviečiami. 

„Seklyčioje" birželio 25 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietėje bus rodoma vaizda
juostė „Kai papartis žydi". Tai 
lietuvių liaudies dainų ir tau
tinių šokių puokštė. Libretas 
— Danutės Bindokienės. Vei
kalas „Dainavos" ansamblio ir 
tautinių šokių grupės ..Spin
dulys" 1990 m. pastatytas 
Morton gimnazijos auditori
joje. Filmavo vaizdajuosčių 
meistras Aleksandras Plėnys, 
kuris taip pat dalyvaus tre
čiadienio popietėje. Visi kvie
čiami atvykti, pasidžiaugti 
nuotaikingu veikalu, išmėgin
ti savo laimę ..laimės šulinyje" 
— galėsite laimėti šią vaizda
juostę (padovanojo A. Plėnys)! 
Bus bendri pietūs — atvykite. 

P r i e š kiek laiko „Drau
ge" buvo paskelbta kad ku
nigų seminarijos klierikui Vy
t a u t u i Alminui , susirgusiam 
labai agresyvios leukemijos 
liga, reikalingi vaistai. Į pa
galbos prašymą, kaip ir visuo
met, kai reikalas rimtas, atsi
liepė geraširdžiai lietuviai. Jų 
dėka, klierikas Alminas yra 
sėkmingai gydomas Lietuvoje. 
Jis atsiuntė tokio turinio 
laišką: „Viešpaties per žmonių 
širdis dėka sulaukiau mano 
sveikatai ir gyvybei labai 
svarbios Jūsų paramos: 'Sau
lutės' būreliui ir visiems dė
mesingiems aukotojams, su 
viltimi atsiduodamas šventai 
Dievo valiai, nuoširdžiai as
meniškai dėkoju, melsdamas 
jiems Aukščiausiojo palai
mos". Tačiau liga dar nenu
galėta. Jeigu kas galėtų pri
sidėti savo auka. klieriko Vy
tauto gydymui, aukas prašo
ma siųsti Lietuvos vaikų bū
reliui „Saulutė" (Sunligtht Or-
phan Aid — „Saulutė") 419 
Vveidner Rd.. Buffalo Grove, 
IL 60089. Čekio apačioje 
pažymėkite: Vytau tas Almi
n a s . Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Telefonai pasiteira
vimui: 773-875-8847. arba 
liepą ir rugpjūtį Lietuvoje: 
370-682-40566. 

Baisiojo birželio trėmi
mų minėjimas, rengiamas 
ALTo Čikagos skyriaus, vyks 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje šį sekmadienį, birželio 
22 d. 10 vai. r. Prie bažnyčios 
šauliai, vad. Justino Šidlaus
ko, iškilmingai pakels vėlia
vas: 10:30 vai. r. melsimės 
Mišiose, o po Mišių parapijos 
salėje pagarbiai prisiminsime 
Gedulo ir Vilties išgyvenimus." 
kuriais pasidalins Stasė Pe
tersoniene. Meninę programos 
dalį atliks Jūrate ir Rimas 
Grabliauskai. 

Joninių pasilinksminimų ge
gužinė jau čia pat. Ši šventė 
ypatinga, nes visi - maži ir di
deli, jauni ir seni, galės susi
rinkti ilgiausią metų dieną 
kartu. 

Šventė vyks sekmadienį, Pi
oneer Woods miške, 107 St. ir 
96 arba La Grange Ave. (va
žiuoti į vakarus). 

Keliuose, ties 107 St. ir 96 
Ave. (La Grange) sankryža, 
bus nuorodos - rodyklės „Jo
nines 2003". Tikimės, kad ne
pasiklysite! 

Atvykę į Pioneer Woods, 
galėsite įsigyti Joninių pinigų 
- 1. 3 ir 6 dol. vertės, už ku
riuos bus prekiaujama gėri
mais ir karštais bei šaltais pa
tiekalais. Šiai šventei bus su
montuota scena, kur grupės ir 
atlikėjai rodys savo meninę 
programą. Vyks sportinės 
rungtys, linksmieji konkursai 
bei loterija, kurios pagrindinis 
prizas - 500 dol. vertės! 

Dėmesio, įėjimas nemo
kamas, j u k ta i šventė! 

Šventės programa 

I DALIS 
12 v.p.p. - Programos 

vedėjai Arvydas Reneckis ir 
Vitalija Pulokienė pristatys 
dalyvausiančius kolektyvus. 

12:30 v.p.p. - Muzikinę 
meninę programą pradės 
Bronius Mūras. 

Bus įnešama Kupole! 
1 v.p.p. - Liturginė dalis -

misterija (kun. R. Adoma
vičius). 

1:30 v.p.p. - Meno mo
kyklėlės, vadovaujamos L. 
Tautkuvienės pasirodymas. 

2:30 v.p.p. - Folkloro an
samblio „Gabija" pasirodymas 
< Vad. Genė Razumienė). 

3 v.p.p. - Lietuvių liaudies 
ansamblio „Tėviškės kapela" 
pasirodymas (Vad. Neringa 
Imšienė). 

3:20 v.p.p. - Jazz'o ansam
blis - Vytis Nivinskas, Rimvy
das Paulikas, Jim Stemison. 

II DALIS 

Linksmąją, estradinę prog
ramos dalį veda Darius Bal
tušis. 

3:40 v.v. - Rasa Zubreckaitė 
4:00 v.v. - Ligita Barniškis. 
4:20 v.v. - Arūno Augus-

taičio muzika ir dainos. 
4:40 v.v. - Linksmins due

tas „Kaukas". 
5:00 v.v. - Bendras ratelis, 

šokiai ir dainos (Vida Nor
mantienė. Stase Jagminienė. 
Neringa Imšienė). 

I šnešama Kupole! 
5:30 v.v. - Programą tęs 

Virginijaus Švabo muzika, 
šokiai. Suksis šokių rateliai 
iki saulė nusileis, kiek jaunos 
jūsų jėgos leis. 

Visiems linkime geros nuo
taikos ir linksmos šventes 
išlydint stebuklingą, pačią il
giausią metuose dieną! 

VIOLETAI URMANAI AKOMPANUOS 
SIMFONINIS ORKESTRAS 

Melomanu išsvajotame Vio
letos l 'rmanaviciutes-Urma-
nos koncerte Čikagos prie
miestyje. Morton gimnazijos 
auditorijoje, dalyvaus ir akom
panuos solistei simfoninis or
kestras, sudarytas iš 54 orkes
trantų 'styginiai, mušamieji, 
pučiamieji ir kt.i. Orkestrui 
diriguos maestro Alvydas Va
laitis Kaip skelbta maestro 
sudaryta repeticijų su orkes
tru dienotvarke. Violetos Ur-
manos koncertui pasiruošti or
kestras surengs 6 repeticijas 
generaline repeticija su so
liste vyks rugsėjo 20 d.). Kon
certas tęsis 2,5 vai. 

Koncertą rengia JAV LB 

Kultūros taryba įpirm. Marija 
Reiniene). Bilietus galima 
įsigyti „Seklyčioje" '2711-15 
West 71st Street. Chicago. IL 
60629) tel. 773-476-2655; fax 
773-436-6909. 

Dėl bilietų ir aukų koncertui 
surengti galima kreiptis ir į 
organizacinio komiteto narę 
Ireną Kriaučeliūnienę tel. 
630-734-9626 arba adresu 
Irene Leonas 806 Kemare Dr. 
Burr RidgelL 60521. 

Visi maloniai kviečiami į 
Lietuvos vardą pasaulyje gar
sinančios operos primadonos 
Violetos Urmams koncertą 

Organizacinis komitetas 

Diakonas Gediminas Jankūnas . 

Klierikas — studentas Gedi
minas Jankūnas atvyko į Či
kagą iš Panevėžio tęsti kuni
gystės mokslus ir apsistojo 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje. Šioje parapijoje 
išbuvo beveik dvejus metus ir 
buvo įšventintas į diakonus. 
Diakonystė yra paskutinis 
laiptas prieš kunigystę. Be
simokydamas Mundelain ku
nigų seminarijoje, pasiekė ma
gistro laipsnį iš religinių tie
sų, šį mokslo laipsnį diakonas 
Gediminas pasiekė per ištver
mingą darbą, nes studijavo ne 
savo gimtąja kalba ir dar tal
kino Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijai. 

Baigęs studijas ir gavęs ma
gistro laipsnį, vyksta į Lie
tuvą, kur Panevėžyje rudens 
pradžioje gaus kunigo šventi
mus. Parapija suruošė atsi
sveikinimą su diakonu Gedi-

Pe t ras Bingelis, gyv. Tus-
tin. CA, kartu su prenumera
tos mokesčiu pridėjo 100 dol. 
auką „Draugui". Šio mūsų 
skaitytojo dosnumą didžiai 
Įvertiname ir dėkojame. 

minu. Atsisveikinimą suruošė 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
einąs administratoriaus, kun. 
Jono Kuzinsko pavaduotojo 
pareigas, talkinant darbš
čioms talkininkėms. Prieš pa
sisvečiavimą ir meninę prog
ramą buvo dalyvauta Mišiose, 
kurias atnašavo kun. Rimvy
das Adomavičius ir jam talki
no diakonas Gediminas, kuris 
vėliau pasakė pamokinančias 
mintis — pamokslą. Šv. Mišių 
metu įspūdingai giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
muzikės Jūratės Grabliaus-
kienės, taip pat solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. 

Pasibaigus pamaldoms, dau
gelis parapijiečių bei svečių 
rinkosi į parapijos salę numa
tytam pasisvečiavimui ir me
ninei programai. Meninei pro
gramai labai sumaniai vado
vavo kun. Rimvydas ir jam 

talkino muzikai: Jūratė ir Ri
mas Grabliauskai, ir akordeo
nistas Vladas Sultonas. Prie 
dainų taip pat prisijungė ir 
gražiabalsis diakonas Gedimi
nas, ir susirinkę svečiai. 

Diakonas Gediminas Jankū
nas nuoširdžiausiai dėkojo 
parapijiečiams už suteiktą ga
limybę su jais dirbti, aiški
nant Dievo meilę, už parodytą 
draugiškumą. Dėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šio atsi
sveikinimo suruošimo ir linkė
jimų darbuotis Viešpaties vy
nuogyne. 

Antanas Paužuolis 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė sekmadienį, birželio 
22 d.. 12 vai., šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str.. Chicago. 
ruožia Joninių gegužinę. Gros 
ir dainuos Algimantas Bar
niškis. bus įvairaus maisto, 
atsigaivinimo, veiks „laimės 
šulinys". Salė vėsinama. Visi 
kviečiami. 

Birželio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. ryto, Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje bus aukojamos Mišios už 
a f a Oną Aldoną Laurinai
tienę, kurią Viešpats pasi
šaukė prieš 5 metus. Draugai. 
gimines ir pažįstami prašomi 
ją prisiminti savo maldose. 

SKELBIMAI 
• A.a. Onos Galvydaitės-

Bačkienės atminimą pagerbi
ant, dr. Donatas ir Indrė 
Tijūnėliai paaukojo $100 „Die
viško Kryžiaus" Lietuvos be
namių paramos fondui, ku
riam Lietuvoje vadovauja jos 
sūnus kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis. J Dangiškojo Tėvo 
namus eidama 97-uosius me
tus Ona Bačkienė iškeliavo 
birželio 19-tą dieną. Laidotu
vės birželio 21 d. Antakalnio 
kapinėse. Nuoširdžiai dėkoja
me, „Dieviško Kryžiaus" fon
das („Divine Cross Fund for 
the Homeless"). 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TAX ID #36-3097269. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams, bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: a.a. 
Loros Krumplytes atminimui 
Giedrė Kumpikas $50 ir Ka-
tharine Prout $25; a.a. Sofijos 
Jonynienės atminimui Angelė 
ir Jonas Jonynai $50; Rita ir 
Charles Rackmil $20 remia
mai mergaitei; Anoniminiai 
$200. Labai ačiū, „Saulutė", 
(„Sunlight Orphan Aid"), 419 
Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. 

L i t h u a n i a n Mercy Lift Loter i ja 

Šiemet, Lithuanian Mercy Lift rengia pavasarinę 
loteriją, vietoj baliaus rudenyje. Loterijos bilietas kai
nuoja $100. Pirmas prizas yra $10,000, devyni $1,000 
prizai ir penkiasdešimt — $100 prizų. Kviečiam visus 
prisidėti prie šios loterijos. Jūsų galimybė laimėti yra 
viena iš dešimties, nes parduosime tik 600 bilietų. Mes 
dėkojame visiems už dosnumą. Loterijos traukimas 
įvyks liepos 1 d. „Draugo" redakcijoje. 

Loterijos pelnas eis pagerinti sveikatos aptarna
vimą Lietuvoje. Norint įsigyti loterijos bilietus, prašau 
skambinti, faksuoti arba rašyti: 

Tel.: (708) 636-6140, Fax: (708) 388-2059, E-mail: 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 773-284-0100 . 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet^škąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, DL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas, 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žmiasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje, seniausia lietu
vių organizacija pasaulyje, at
siliepdama į Čikagos Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos at
sišaukimą, Karaliaučiaus sri
ties lietuviškų mokyklų para
mai skyrė $500 auką. Rusų 
okupuotoje Mažojoje Lietuvoje 
lietuviškos mokyklėlės deda 
dideles pastangas skiepyti ir 
išlaikyti lietuvybę jaunoje kar
toje. Joms labai reikalingos 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77^6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v v. 
Seštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• P r ieš užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials. 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

Neringos stovykla Yermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautoju ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės Į Vidų Strazdiene. 
stovvklos vedėja vidaC"'ncrinsia.ors 

Tel. 978-582-5592. 

įvairiopos paramos. Dėkodami 
rėmėjams, kviečiame visuome
nę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siun
čiant: „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct, Naperville, IL 
60540-7011. 

Studija COMFORT ZONE 
Visiems, kam sveika ir graži išvaizda asocijuojasi su profesine ir asmenine 
sėkme. Jūsų paslaugoms: 
• Veido ir kūno odos valymas 
• Jvairios procedūros, stiprinančios ir gražinančios odą. 
• Pagalba spuoguotai ir problematiškai, o taip pat stresuotai ir pavargusiai 

odai * 
• Antakių korekcija ir dažymas 
• Kūno depiliacia vašku 
• Profilaktinis ausų sieros valymas oro žvakėmis 'puiki priemone sieros 

kamščiams šalinti) 
• Profesionalus manikiūras ir pedikiūras 
• Jvairios kaukes rankoms ir kojoms. 

Konsultacijos nemokamos 
Skambinti 708-945-2392, ERIKA, ORLANDPARK 

Operos solistė Violeta Urmam 

informacija telefonu: 708-229-1126 
www.e-bimas.com 

1 
^ _ siunči 

siuntiniai laivu S1.16/lb 

siutiniai oru $2.90/lb 

siuntinių paėmimas iš namų 

siunčiame automobilius ir motociklus 

siunčiame pinigus 

JI 

siunt iniai p r i i m a m i adresu: 
5 3 0 6 W 7 9 t h St. B u r b a n k , IL 6 0 4 5 9 

p i rmadien į - penktad ien į n u o 9 v.r. iki 6 v.v. 
šeštadieni n u o 9v.r. iki 2v.v. 

taip pat visa savaitę priimame siuntinius parduotuvėse: 
"Venta" ir "Lietuvėlė" 

sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12:00 v.p.p. priimame siuntinius 
"Pasaulio Lietuvių Centre", Lemonte 

mailto:zionlithlutheran@aol.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:Gibaitis@aol.com
http://www.e-bimas.com

